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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 15 

October 

2022 

Presiden Imbau 

Pekerja Jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

5 Neutral Radar 

Bandung 

BANDUNG- Presiden Joko Widodo kembali 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Up ah (BSU) 

bagi para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota dan 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat. . Presiden 

ImbauPekerja JadiPeserta BPJSKetenagakerj aan. 

167005577723050673005229225PRESIDEN. 

PRESIDEN. 

2. 15 

October 

2022 

Presiden Imbau 

Pekerja jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

10 Neutral Bandung 

Ekspres 

. Presiden Imbau Pekerja jadi Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. BANDUNG- Presiden Joko 

Widodo kembali meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang jug a 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota 

dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden 

yang didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Direk- tur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, ingin 

memastikan bahwa bantuan yang diberikan pe- 

merintah tersebut telah dite- rima dan digunakan 

oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. Saat berdialog dengan para 

penerima BSU, Jokowi mengim- bau seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar se- bagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

3. 15 

October 

2022 

Virtual Jobfair 

Sumpah 

Pemuda Dimulai 

8 Neutral Warta 

Kota 

. Virtual Jobfair Sumpah Pemuda Dimulai. 

Pasalnya, Disnaker Kota Tangerang menggelar 

Virtual Jobfair ke-26 ini spesial dengan periligatan 

hari Sumpah Pemuda. Karena Virtual Jobfair kali ini 

edisinya Peringatan Sumpah Pemuda, yang jatuh 

pada 28 Oktober 2022 mendatang, imbuhnya. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra 

mengatakan, Virrtual Jobfair dengan edisi Sumpah 

Pemuda menyediakan 1.441 lowongan pekerjaan 

dari 20 perusahaan di Kota Tangerang. 

4. 17 

October 

2022 

Menaker KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat Bagi 

6 Positive Fajar 

Cirebon 

. Menaker: KOPRI Harus Berikan Manfaat 

BagiKemajuan Kaum Perempuan. 

45821601270045726351241425. Dalam 

sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI 

sebagai organisasi pergerakan harus memberikan 
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Kemajuan Kaum 

Perempuan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang 

dimulai dari diri masing-masing. Perempuan yang 

melek digital," ujar Menaker, dilansir dari laman 

kemnaker.go.id pada Minggu (16/10). Menaker 

mengungkapkan, hasil riset dari International. 

5. 17 

October 

2022 

Muhaimin 

Iskandar Safari 

ke Banten 

5 Neutral Banten 

Pos 

Malam harinya, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi di 

Halam- an Masjid Kesultanan Banten, Kota Serang. 

Ketua Umum DPP Partai Ka- bangkitan Bangsa 

(PKB) itu dalam Safari Hari Santri Nasional didam- 

pingi Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin 

Wahid, MenteriTena- gakerja Ida Fauziyah, 

Anggota Ko- misi III DPR RI Mohammad Rano 

Alfath, Ketua DPW PKB Provinsi Banten Ahmad 

Fauzi dan Iainnya. Banten menjadi salah daerah 

pertama pelaksanaan Safari karena di Menes, 

Kabupaten Pandeglang memiliki sejarah dalam 

perjalanan Nahdlatul Ulama (NU). Mulai di 

Pandeglang, Kesultanan Banten, besokpagi di 

Kresek. 

6. 17 

October 

2022 

Gus Muhaimin 

Serukan 

Kemajuan 

Pesantren 

1 Positive Radar 

Banten 

DIPERKENALKAN: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi 

PKB, Rano Alfath saat diperkenalkan Panglima 

Santri Nusantara Gus Muhaimin Iskandar di 

halaman Masjid Keselutanan Banten, Kota 

Serangm Sabtu (15/10). Gus Muhaimin. Demikian 

diungkapkan Panglima Santri Nusantara Gus 

Muhaimin Iskandar pada acara Safari 1ISN Tahun 

2022 di Provinsi Banten, Sabtu (15/10). Gus 

Muhaimin Iskandar bersama rombongan 

mengawali Safari HSN Tahun 2022 ke Ponpes 

Mathla&aposul Anwar Linahdlatil IJlama (Malnu) 

Menes, Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 

7. 17 

October 

2022 

Bahas UMP dan 

Dampak 

Kenaikan BBM 

13 Negative Kaltim 

Post 

. Bahas UMP dan. Baca BAHAS. BAHAS. Pleno 

digelar ber- kaitan dengan evaluasi hasil kunjungan 

ke Kuala Lumpur, Malaysia 26-30 September 2022, 

tennasuk membahas berbagai program DPP 

Apindo Kalimantan Timur ke depan, kata Ketua 

DPP Apindo Kalimantan Timur Slamet 

Brotosiswoyo, Jumat (14/10). 
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Title Presiden Imbau Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 15 October 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

15/RADAR_BANDUNG1/Presiden%20Imbau%20Pekerja%20Jadi%20Peserta%20BPJS%20Ket

enagakerjaan=1=5=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

15/RADAR_BANDUNG1/Presiden%20Imbau%20Pekerja%20Jadi%20Peserta%20BPJS%20Ket

enagakerjaan=2=5=1.jpg 

Summary BANDUNG- Presiden Joko Widodo kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Up ah 

(BSU) bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. . Presiden ImbauPekerja JadiPeserta 

BPJSKetenagakerj aan. 167005577723050673005229225PRESIDEN. PRESIDEN. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-15/RADAR_BANDUNG1/Presiden%20Imbau%20Pekerja%20Jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
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Title Presiden Imbau Pekerja jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 15 October 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

15/BANDUNG_EKSPRES1/Presiden%20Imbau%20Pekerja%20jadi%20Peserta%20BPJS%20K

etenagakerjaan=1=10=1.jpg 

Summary . Presiden Imbau Pekerja jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. BANDUNG- Presiden Joko 

Widodo kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang 

jug a merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Presiden yang didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direk- tur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

pe- merintah tersebut telah dite- rima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mereka. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengim- bau 

seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar se- bagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Virtual Jobfair Sumpah Pemuda Dimulai 

Media Warta Kota Reporter  

Date 15 October 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

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

15/WARTA_KOTA1/Virtual%20Jobfair%20Sumpah%20Pemuda%20Dimulai=1=8=1.jpg 

Summary . Virtual Jobfair Sumpah Pemuda Dimulai. Pasalnya, Disnaker Kota Tangerang menggelar Virtual 

Jobfair ke-26 ini spesial dengan periligatan hari Sumpah Pemuda. Karena Virtual Jobfair kali ini 

edisinya Peringatan Sumpah Pemuda, yang jatuh pada 28 Oktober 2022 mendatang, 

imbuhnya. Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra mengatakan, Virrtual Jobfair dengan 

edisi Sumpah Pemuda menyediakan 1.441 lowongan pekerjaan dari 20 perusahaan di Kota 

Tangerang. 
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Title Menaker KOPRI Harus Berikan Manfaat Bagi Kemajuan Kaum Perempuan 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

17/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20KOPRI%20Harus%20Berikan%20Manfaat%20Bagi%20Ke

majuan%20Kaum%20Perempuan=1=6=1.jpg 

Summary . Menaker: KOPRI Harus Berikan Manfaat BagiKemajuan Kaum Perempuan. 

45821601270045726351241425. Dalam sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI 

sebagai organisasi pergerakan harus memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan 

yang dimulai dari diri masing-masing. Perempuan yang melek digital," ujar Menaker, dilansir 

dari laman kemnaker.go.id pada Minggu (16/10). Menaker mengungkapkan, hasil riset dari 

International. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20KOPRI%20Harus%20Berikan%20Manfaat%20Bagi%20Kemajuan%20Kaum%20Perempuan=1=6=1.jpg
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9 

 

Title Muhaimin Iskandar Safari ke Banten 

Media Banten Pos Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

17/BANTEN_POST1/Muhaimin%20Iskandar%20Safari%20ke%20Banten=1=5=1.jpg 

Summary Malam harinya, Gus Muhaimin bersamaan rombongan dengan merayakan Maulid Nabi di 

Halam- an Masjid Kesultanan Banten, Kota Serang. Ketua Umum DPP Partai Ka- bangkitan 

Bangsa (PKB) itu dalam Safari Hari Santri Nasional didam- pingi Sekretaris Jenderal DPP PKB 

Hasanuddin Wahid, MenteriTena- gakerja Ida Fauziyah, Anggota Ko- misi III DPR RI Mohammad 

Rano Alfath, Ketua DPW PKB Provinsi Banten Ahmad Fauzi dan Iainnya. Banten menjadi salah 

daerah pertama pelaksanaan Safari karena di Menes, Kabupaten Pandeglang memiliki sejarah 

dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU). Mulai di Pandeglang, Kesultanan Banten, besokpagi 

di Kresek. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/BANTEN_POST1/Muhaimin%20Iskandar%20Safari%20ke%20Banten=1=5=1.jpg
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Title Gus Muhaimin Serukan Kemajuan Pesantren 

Media Radar Banten Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

17/RADAR_BANTEN1/Gus%20Muhaimin%20Serukan%20Kemajuan%20Pesantren=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

17/RADAR_BANTEN1/Gus%20Muhaimin%20Serukan%20Kemajuan%20Pesantren=2=1=1.jpg 

Summary DIPERKENALKAN: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Rano Alfath saat diperkenalkan 

Panglima Santri Nusantara Gus Muhaimin Iskandar di halaman Masjid Keselutanan Banten, 

Kota Serangm Sabtu (15/10). Gus Muhaimin. Demikian diungkapkan Panglima Santri Nusantara 

Gus Muhaimin Iskandar pada acara Safari 1ISN Tahun 2022 di Provinsi Banten, Sabtu (15/10). 

Gus Muhaimin Iskandar bersama rombongan mengawali Safari HSN Tahun 2022 ke Ponpes 

Mathla&aposul Anwar Linahdlatil IJlama (Malnu) Menes, Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 
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Title Bahas UMP dan Dampak Kenaikan BBM 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Page 13 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=1=13=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=2=13=1.jpg 

Summary . Bahas UMP dan. Baca BAHAS. BAHAS. Pleno digelar ber- kaitan dengan evaluasi hasil 

kunjungan ke Kuala Lumpur, Malaysia 26-30 September 2022, tennasuk membahas berbagai 

program DPP Apindo Kalimantan Timur ke depan, kata Ketua DPP Apindo Kalimantan Timur 

Slamet Brotosiswoyo, Jumat (14/10). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=2=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-17/KALTIM_POST1/Bahas%20UMP%20dan%20Dampak%20Kenaikan%20BBM=2=13=1.jpg
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Table Of Contents : 14 October 2022 - 17 October 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 14 

October 

2022 

BSU Rp600 Tak 

Kunjung Cair, Ini 

Cara Mengatasinya 

Positive Seputar 

Cibubur 

Terdapat ada empat penyebab utama 

mengapa BSU Subdisi Gaji Rp600 ribu tak 

kunjung cair. BSU sebesar Rp600 ribu akan 

diberikan melalui bank Himbara yang telah 

bekerjasama dengan pemerintah, antara lain 

BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. Kamu bisa cek 

apakah namamu sudah terdaftar sebagai 

penerima BSU Subsidi Gaji Rp600 ribu atau 

belum melalui link berikut ini:. Jika kamu 

mengalami masalah tentang pencairan BSU 

Subsidi Gaji Rp600 ribu, maka kamu bisa 

melaporkannya ke kemnaker melalui 

langkah-langkah berikut ini. 

2. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Siap 

Cair, Ini Cara Cek 

Data Penerima 

Lewat HP 

Positive Seputar 

Cibubur 

Cara Cek data Penerima BSU 2022:. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) Tahap 6 masih menunggu data 

calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek). Sementara itu hingga pekan 

ini, pemerintah telah menyalurkan BSU 

Tahap 1-5 dengan total penerima bantuan 

subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari 

target 14,6 juta penerima. Apabila, mengacu 

pada tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 

penerima, artinya hanya sedikit penerima 

BSU tahap 5, yakni sekitar 262. 679 

penerima. 

3. 14 

October 

2022 

Segera Cek Status 

Penerima BSU 

Tahap 5 Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di Link 

bsu.kemnaker.go.id 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cek status penerima BSU tahap 5 

subsidi gaji Rp600. 000 di link 

bsu.kemnaker.go.id. Pekerja dapat 

mengecek status penerima BSU tahap 5 

melalui link bsu.kemnaker.go.id sebelum 

mencairkan bantuan subsidi gaji Rp600.000. 

Setelah Anda dinyatakan sebagai calon 

penerima BSU tahap 5 di link 

bsu.kemnaker.go.id, penerima bisa langsung 

mencairkan uangnya di lembaga penyalur. 

Berikut cara cek status penerima BSU tahap 

5 subsidi gaji Rp600. 000 secara online di link 

bsu.kemnaker.go.id. - Pekerja calon 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678927/bsu-rp600-tak-kunjung-cair-ini-cara-mengatasinya
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678927/bsu-rp600-tak-kunjung-cair-ini-cara-mengatasinya
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678927/bsu-rp600-tak-kunjung-cair-ini-cara-mengatasinya
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678854/bsu-tahap-6-siap-cair-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678854/bsu-tahap-6-siap-cair-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678854/bsu-tahap-6-siap-cair-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678854/bsu-tahap-6-siap-cair-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid


 

16 

 

penerima BSU tahap 5 silakan akses link 

bsu.kemnaker.go.id. - Masuk menggunakan 

akun yang sudah dibuat. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama 

dengan lembaga penyalur Bank Himbara 

(Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan PT Pos 

Indonesia untuk menyalurkan BSU tahap 5. - 

Jika belum memiliki akun, silakan melakukan 

pendaftaran terlebih dahulu. 

4. 14 

October 

2022 

Kemarin, banjir dan 

longsor di Lebak 

hingga optimisme 

pandemi berakhir 

Positive Antara 

Papua 

Banjir dan tanah longsor di Kabupaten 

Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 

rumah rusak, menjadi berita paling disorot 

pembaca kanal berita Humaniora ANTARA 

pada Kamis (13/10). Bencana banjir dan 

tanah longsor yang pada Minggu (9/10) 

melanda bagian wilayah Kabupaten Lebak, 

Provinsi Banten, berdampak pada 655 

rumah warga dan menyebabkan 124 di 

antaranya rusak menurut data Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Selain itu, berita seputar vaksin IndoVac, 

penyaluran BSU hingga optimisme 

berakhirnya pandemi dapat kembali Anda 

simak pada tautan berita terpopuler 

berikut,. Direktur Utama PT Bio Farma, 

Honesti Basyir mengatakan penyuntikan 

perdana vaksin COVID-19 IndoVac menyasar 

ke warga yang belum mendapatkan vaksin 

sama sekali. 

5. 14 

October 

2022 

Kemarin, banjir dan 

longsor di Lebak 

hingga optimisme 

pandemi berakhir 

Positive Antara 

Riau 

Banjir dan tanah longsor di Kabupaten 

Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 

rumah rusak, menjadi berita paling disorot 

pembaca kanal berita Humaniora ANTARA 

pada Kamis (13/10). Bencana banjir dan 

tanah longsor yang pada Minggu (9/10) 

melanda bagian wilayah Kabupaten Lebak, 

Provinsi Banten, berdampak pada 655 

rumah warga dan menyebabkan 124 di 

antaranya rusak menurut data Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Selain itu, berita seputar vaksin IndoVac, 

penyaluran BSU hingga optimisme 

berakhirnya pandemi dapat kembali Anda 

simak pada tautan berita terpopuler 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir
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berikut,. Direktur Utama PT Bio Farma, 

Honesti Basyir mengatakan penyuntikan 

perdana vaksin COVID-19 IndoVac menyasar 

ke warga yang belum mendapatkan vaksin 

sama sekali. 

6. 14 

October 

2022 

Lowongan Kerja PT 

Pos Properti 

Indonesia untuk D3, 

Berikut 

Persyaratannya 

Neutral Sulsel 

Online 

PT Pos Properti Indonesia membuka 

lowongan kerja yang nantinya akan mengisi 

posisi sebagai Staf Keuangan dan Umum. PT 

Pos Properti Indonesia merupakan anak 

perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang 

berfokus pada bisnis pengelolaan aset 

properti Pos. Mengutip dari instagram resmi 

@kemnaker, Kamis (13/10/2022), berikut 

adalah syarat dan cara mendaftar lowongan 

kerja PT Pos Properti Indonesia:. Persyaratan 

Lowongan Kerja PT Pos Properti Indonesia. 

7. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Pastikan BLT dan 

BSU Berjalan Baik 

Positive Koran 

Madura 

Presiden Jokowi kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 

13 Oktober 2022. Pada kesempatan 

tersebut, Presiden Jokowi memastikan 

bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus 

berjalan dengan baik. Memang ini masih 

terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden 

Jokowi dalam keterangannya. Lebih lanjut 

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 

penyaluran BLT BBM kepada para keluarga 

penerima manfaat (KPM) sudah hampir 

selesai dari target yang telah ditentukan 

oleh pemerintah. 

8. 14 

October 

2022 

PLN dan Serikat 

Pekerja Sepakat 

Akselerasi 

Transformasi 

Perusahaan 

Positive Tribun 

News 

Banyumas 

PLN UIP JBT PLN dan Serikat Pekerja Sepakat 

Akselerasi Transformasi Perusahaan PT PLN 

(Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) 

meneken Perjanjian Kerja Bersama dalam 

upaya bersama mempercepat proses 

transformasi perusahaan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA- PT PLN 

(Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) 

meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

dalam upaya bersama mempercepat proses 

transformasi perusahaan. Penandatanganan 

ini dilakukan di Kantor Pusat PLN antara 

http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-berikut-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-berikut-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-berikut-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-berikut-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-berikut-persyaratannya
http://www.koranmadura.com/2022/10/presiden-jokowi-pastikan-blt-dan-bsu-berjalan-baik
http://www.koranmadura.com/2022/10/presiden-jokowi-pastikan-blt-dan-bsu-berjalan-baik
http://www.koranmadura.com/2022/10/presiden-jokowi-pastikan-blt-dan-bsu-berjalan-baik
http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
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Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo 

dengan Ketua Serikat Pekerja PLN 

Muhammad Abrar Ali dan disaksikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor pada Rabu (12/10).  

9. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Buruan Cek 

Namamu di Sini! 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) Tahap 6 masih menunggu data 

calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek). Sementara itu hingga pekan 

ini, pemerintah telah menyalurkan BSU 

Tahap 1-5 dengan total penerima bantuan 

subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari 

target 14,6 juta penerima. Apabila, mengacu 

pada tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 

penerima, artinya hanya sedikit penerima 

BSU tahap 5, yakni sekitar 262. 679 

penerima. Lebih lanjut, Anwar 

menyampaikan saat ini pihaknya belum 

dapat memastikan kapan data dari BP 

Jamsostek terkait penerima BSU tahap 6 

dapat diterima. 

10. 14 

October 

2022 

Masih Gagal Dapat 

BSU 2022 Tahap 5? 

Tenang, Tunggu 

Penyaluran Tahap 6 

dan 7: Ini Kode 

Pencairan dari 

Kemnaker 

Positive Ayo 

Bandung 

Bagi pekerja yang belum berhasil 

mendapatkan BSU 2022 tahap 5 masih ada 

kesempatan di tahap 6 dan 7. Perlu diingat 

meskipun terbagi menjadi beberapa tahap, 

BSU 2022 ini hanya cair satu kali saja untuk 

para pekerja. Oleh karena itu yang sudah 

menerima tahap 5 maka tidak bisa lagi 

menerima BSU 2022 Rp600 ribu di tahap 6 

maupun 7. Kriteria tersebut telah diatur 

berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 

2022 mengenai kriteria penerima BSU 2022. 

11. 14 

October 

2022 

Terbaru BSU Tahap 

6 Sudah Cair? Ini 

Daftar Penerimanya 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU tahap 6 apakah sudah cair? silakan cek 

daftar penerimanya di artikel ini. Pertanyaan 

BSU tahap 6 apakah sudah cair mulai dicari 

oleh masyarakat yang merupakan calon 

penerima BSU tahun 2022. Sebagai 

informasi, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah mencairkan BSU Tahap 5. 

Lalu apakah BSU tahap 6 sudah cair?. 

http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014094451-72-379682/bsu-tahap-6-segera-cair-buruan-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014094451-72-379682/bsu-tahap-6-segera-cair-buruan-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014094451-72-379682/bsu-tahap-6-segera-cair-buruan-cek-namamu-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315187762/terbaru-bsu-tahap-6-sudah-cair-ini-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315187762/terbaru-bsu-tahap-6-sudah-cair-ini-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315187762/terbaru-bsu-tahap-6-sudah-cair-ini-daftar-penerimanya
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12. 14 

October 

2022 

Indikator Kinerja 

Utama 

Ketenagakerjaan, 

Tercipta Hubungan 

Industrial yang 

Harmonis 

Positive Suara Ntb Sementara itu, Kadisnaker Lombok Barat, H. 

Sabidin, S.H, mengungkapkan bahwa hampir 

setiap hari di Disnaker Lobar ada saja 

persoalan Hubungan Industrial yang 

dimediasi. KEMENTERIAN Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) melaksanakan 

kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan 

Kemampuan Pemahaman Norma dalam 

Perselisihan Hubungan Industrial di Nusa 

Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan UU 

No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. Baru-baru 

ini telah diadakan event Triathlon Ironman 

di Senggigi yang diikuti oleh 33 negara. 

13. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair ke Pekerja 

Kategori Ini, 

Pastikan 5 Syarat ini 

Terpenuhi tuk 

Dapatkan BLT 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Artikel ini akan menyajikan informasi 

mengenai kategori pekerja yang berhak 

dapatkan bantuan subsidi upah atau BSU 

2022 tahap 5 sebesar Rp600.000. Para 

pekerja dan buruh berkesempatan untuk 

kembali mendapatkan BSU 2022 yang 

tengah cair untuk periode penyaluran tahap 

5. Diketahui bersama, BSU 2022 merupakan 

program bantalan sosial terbaru yang 

diluncurkan pemerintah pada awal 

September lalu. Tujuan diadakannya BSU 

2022 atau BLT subsidi upah ini diharapkan 

dapat membantu para pekerja dan buruh 

yang beberapa waktu lalu dihadapkan oleh 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

14. 14 

October 

2022 

Dapet Bantuan 

Subsidi Upah?Begini 

Cara Cek Status 

Penerima BSU di 

Laman Kemnaker, 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

dan JMO - 

Giwangkara 

Positive Giwangkar

a.com 

Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif 

program jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 Gaji/upah 

paling banyak Rp 3,5 juta. Jika terdaftar 

sebagai calon penerima BSU, penerima akan 

mendapatkan notifikasi sesuai tahapan 

penyerahan data dari BPJS Ketenagakerjaan 

ke Kemnaker, termasuk notifikasi dana BSU 

telah tersalurkan. Pekerja/buruh yang 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji 

menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK 

dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu 

http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo
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penuh Bukan PNS, TNI dan Polri Belum 

menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif 

untuk usaha mikro. Apabila dikemudian hari 

ditemukan bahwa penerima BSU ternyata 

tidak memenuhi persyaratan, maka yang 

bersangkutan wajib mengembalikan dana 

BSU yang diterima ke Kas Negara. 

15. 14 

October 

2022 

Belum Dapat BSU 

Tahap 5? Pekan 

Depan Disalurkan 

Lewat PT Pos 

Positive Republika Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU 

tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk 

mempercepat proses penyaluran. Sehingga, 

mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening 

Bank Himbara, tidak perlu repot-repot 

membuka rekening Bank Himbara, karena 

akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Selain itu, Menaker memastikan bahwa 

penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, 

BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak 

dipungut biaya sepeser pun. Kami akan 

salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai 

minggu depan akan mulai kita salurkan 

melalui Pos Indonesia," jelasnya, dalam 

keterangan, Jumat (14/10/2022). 

16. 14 

October 

2022 

Cek Info Lowongan 

Kerja Terbaru PT 

United Tractors Tbk, 

Ini Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

" PT United Tractors Tbk membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. 

17. 14 

October 

2022 

Tag: Cara Cek Status 

Penerima BSU 2022 

- BSU Tahap 6 Rp 

600. 000 Cair Pekan 

Depan, Simak Cara 

Cek Daftar 

Penerima Subsidi 

Gaji dari Kemnaker - 

Tribunbanten.com 

Positive Tribun 

News 

Banten 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji 

atau BSU 2022 tahap 6 pada awal pekan 

depan. 2022 TRIBUNnews. Com Network,a 

subsidiary of KG Media. 

http://republika.co.id/berita/rjq4c1328/belum-dapat-bsu-tahap-5-pekan-depan-disalurkan-lewat-pt-pos
http://republika.co.id/berita/rjq4c1328/belum-dapat-bsu-tahap-5-pekan-depan-disalurkan-lewat-pt-pos
http://republika.co.id/berita/rjq4c1328/belum-dapat-bsu-tahap-5-pekan-depan-disalurkan-lewat-pt-pos
http://republika.co.id/berita/rjq4c1328/belum-dapat-bsu-tahap-5-pekan-depan-disalurkan-lewat-pt-pos
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022
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18. 14 

October 

2022 

Tag: BSU 2022 

tahap 6 - BSU Tahap 

6 Rp 600. 000 Cair 

Pekan Depan, Simak 

Cara Cek Daftar 

Penerima Subsidi 

Gaji dari Kemnaker - 

Tribunbanten.com 

Positive Tribun 

News 

Banten 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji 

atau BSU 2022 tahap 6 pada awal pekan 

depan. 2022 TRIBUNnews. Com Network,a 

subsidiary of KG Media. 

19. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Sudah 

Cair, Ini Cara Cek 

Penerima dan 

Tahap Penyaluran 

Subsidi Gaji 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU atau Subsidi Gaji tersebut sudah 

dicairkan hingga tahap 5, yang disalurkan ke 

rekening pekerja melalui beberapa bank 

penyalur sejak Rabu 12 Oktober 2022. 

Penyaluran BSU juga dilakukan melalui PT 

Pos Indonesia, dan akan disampaikan lewat 

surat pemberitahuan pada penerima. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dicairkan 

oleh pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Diketahui 

bank yang ditunjuk sebagai penyalur BSU 

tersebut merupakan Bank Himbara, yang 

terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN atau 

Bank Syariah Indonesia (khusus untuk 

wilayah Aceh). 

20. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Pastikan Penyaluran 

BSU dan BLT BBM di 

Jawa Barat Berjalan 

Lancar - Warta 

Indonesia 

Positive Wartaindo

nesia.co.id 

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 

13 Oktober 2022. Turut mendampingi 

Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri 

Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur 

Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT 

Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, 

dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo. Dalam kunjungan 

tersebut, Presiden memastikan bahwa 

penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan 

dengan baik. Memang ini masih terus 

berjalan sampai selesai," ujar Presiden 

dalam keterangannya di kantor pos. 

http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
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21. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Segera 

Berakhir! Buruan 

Cek Namamu di 

kemnaker.go.id 

untuk Dapatkan BLT 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Penyaluran Bantuan subsidi upah atau BSU 

2022 segera berakhir, pastikan nama pekerja 

terdaftar di link kemnaker.go.id. BSU 2022 

terus disalurkan pemerintah hingga saat ini 

kepada pekerja dan buruh yang memenuhi 

syarat. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan 

bahwa hingga penyaluran tahap 4, BSU 2022 

telah tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja 

atau telah mencapai 63 persen. Dengan 

demikian, penyaluran BSU 2022 dipastikan 

akan segera berakhir apabila telah mencapai 

100 persen. BSU 2022 merupakan program 

bansos terbaru yang diluncurkan pemerintah 

pada September lalu kepada pekerja dan 

buruh yang tengah dihadapi oleh kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM). 

22. 14 

October 

2022 

Disinyalir Terjadi 

Kecelakaan, 

Disnakertrans 

Banten Hentikan 

Aktivitas di Proyek 

Perusahaan Kertas - 

Tribunbanten.com 

Negative Tribun 

News 

Banten 

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG- Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Banten 

menghentikan aktivitas kerja di proyek yang 

sedang dikerjakan oleh salah satu 

perusahaan kertas di Kabupaten Serang, 

Banten. Informasi itu disampaikan oleh 

Penyidik Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Provinsi Banten, Rahmatullah. 

Upaya penghentian aktivitas kerja di proyek 

itu dilakukan karena disinyalir telah terjadi 

kecelakaan kerja. Diketahui, pada 4 Oktober 

2022 lalu, seorang karyawan bernama 

Setiawan meninggal dunia akibat kecelakaan 

kerja di proyek itu. 

23. 14 

October 

2022 

Menaker Ungkap 

Penyebab Mengapa 

Status BSU Masih 

Calon Penerima 

Neutral Jawa Pos Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

penyebab status BSU yang masih tercantum 

sebagai calon penerima. "Pertama, teman-

teman yang sudah menerima notifikasi 

sebagai calon penerima sedang dipastikan 

apakah sedang menerima bantuan yang 

lain," ujar Menaker dalam keterangannya, 

dikutip Jumat (14/10). Selain itu, Kemnaker 

juga melakukan verifikasi lain sesuai dengan 

kriteria penerima seperti tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas
http://www.jawapos.com/ekonomi/14/10/2022/menaker-ungkap-penyebab-mengapa-status-bsu-masih-calon-penerima
http://www.jawapos.com/ekonomi/14/10/2022/menaker-ungkap-penyebab-mengapa-status-bsu-masih-calon-penerima
http://www.jawapos.com/ekonomi/14/10/2022/menaker-ungkap-penyebab-mengapa-status-bsu-masih-calon-penerima
http://www.jawapos.com/ekonomi/14/10/2022/menaker-ungkap-penyebab-mengapa-status-bsu-masih-calon-penerima


 

23 

 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Kedua, 

Menaker meminta pekerja yang status BSU 

masih "calon penerima" agar mengecek 

kembali nomor rekening. 

24. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair ke Rekening 

Himbara Hari Ini, 

Pekerja Segera Buka 

Link kemnaker.go.id 

di HP 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 

sudah cair ke rekening Himpunan Bank 

Negara (Himbara) hari ini, pekerja dan buruh 

bisa segera cek nama penerima di link 

kemnaker.go.id. Kabar baik bagi para 

pekerja dan buruh sebab BSU 2022 tahap 5 

dikabarkan sudah mulai cair sejak Rabu, 12 

Oktober 2022 kemarin. Pekerja bisa segera 

memastikan nama di link kemnaker.go.id 

apakah berhak mendapatkan BSU 2022 atau 

tidak. Diketahui bersama, BSU 2022 

merupakan salah satu program bantalan 

sosial dari pemerintah yang diadakan sejak 

awal September lalu. Tujuan dari BSU 2022 

atau BLT subsidi upah ini diharapkan dapat 

membantu para pekerja dan buruh yang 

tengah dihadapkan oleh kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM). 

25. 14 

October 

2022 

Tak Punya Rekening 

Himbara, BSU Baru 

Cair Pekan Depan 

Neutral Riau Post Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) bagi pekerja yang tidak memiliki 

rekening di bank Himpunan Bank Milik 

Negara (Himbara) baru mulai disalurkan 

melalui PT Pos Indonesia pada pekan depan. 

"Penyaluran BSU telah diterima 8.432.533 

pekerja di seluruh Indonesia melalui bank 

Himbara, sedangkan pekerja yang belum 

menerima BSU karena tidak memiliki 

rekening di bank Himbara akan disalurkan 

melalui Pos Indonesia mulai pekan depan," 

kata Ida Fauziyah dalam keterangan yang 

diterima di Jakarta, Kamis (13/10). Kami 

akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, 

mulai pekan depan," katanya. Menaker Ida 

Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU 

kepada 8.432.533 pekerja itu mencapai 

65,66 persen dari target 14,6 juta pekerja 

yang menerima BSU. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284917/tak-punya-rekening-himbara-bsu-baru-cair-pekan-depan.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284917/tak-punya-rekening-himbara-bsu-baru-cair-pekan-depan.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284917/tak-punya-rekening-himbara-bsu-baru-cair-pekan-depan.html
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26. 14 

October 

2022 

Rektor UGM Ikuti 

Baksos Kagama dan 

MoU dengan 

Pemprov Riau 

Positive Riau Post Ketua Pengda Kagama Riau Emri Juli Harnis 

mengatakan, Rektor UGM sesuai jadwal 

akan tiba di Pekanbaru pada pukul 11.00 

WIB. Setelah tiba, Prof Ova akan mengikuti 

kegiatan bakti sosial (Baksos) yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Daerah 

(Pengda) Keluarga Alumni Gadjah Mada 

(Kagama) Riau. Begitu tiba di Pekanbaru, 

Rektor akan mengikuti kegiatan Baksos 

Kagama Riau di Puskesmas Jalan Garuda, 

Pekanbaru. Pada kegiatan tersebut, yang 

akan bertindak sebagai pembicara yakni 

rektor UGM, kemudian dari Kagama Pusat 

yakni Dr A AG N Ari Dwipayana yang juga 

koordinator staf khusus presiden, Prof 

Anwar Sanusi yang juga Sekjen Kementerian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia. 

27. 14 

October 

2022 

Jokowi Pastikan 

Penyaluran BSU dan 

BLT BBM di Jawa 

Barat Berjalan 

Lancar 

Positive Abadikini.c

om 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali 

menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) 

BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) 

kepada para penerima manfaat di Kantor 

Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis 

(13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, 

Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT 

BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan 

tersebut antara lain Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 

Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur 

Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 

Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. "Hari 

ini kita kembali di Bandung membagikan 

bantuan subsidi upah yang kita berikan 

kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang 

nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 

8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. 

28. 14 

October 

2022 

Manajemen dan 

Serikat Pekerja PLN 

Akhirnya Teken 

Neutral Riau Post Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor mengapresiasi langkah bersama antara 

manajemen dengan Serikat Pekerja PLN 

dalam mempercepat transformasi dengan 

http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/10/2022/284919/rektor-ugm-ikuti-baksos-kagama-dan-mou-dengan-pemprov-riau.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/10/2022/284919/rektor-ugm-ikuti-baksos-kagama-dan-mou-dengan-pemprov-riau.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/10/2022/284919/rektor-ugm-ikuti-baksos-kagama-dan-mou-dengan-pemprov-riau.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/10/2022/284919/rektor-ugm-ikuti-baksos-kagama-dan-mou-dengan-pemprov-riau.html
http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html
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Perjanjian Kerja 

Bersama 

mengedepankan dialog dalam mengeratkan 

komunikasi. Melalui kesepakatan antara 

manajemen dengan serikat pekerja bisa 

menyelaraskan visi misi dalam mencapai 

tujuan PLN ke depan. Kita sering berbeda 

pendapat antara SP dan Manajemen. PT PLN 

(Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) 

meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

dalam upaya bersama mempercepat proses 

transformasi perusahaan. 

29. 14 

October 

2022 

BSU Telah Masuk Ke 

Kantong 8,4 Juta 

Pekerja, Begini Cara 

Cek Penerima BSU 

Tahap 6 Lewat Hp 

Pekan! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di 

seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi 

saat meninjau penyaluran BSU tahap 5 di 

Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 

2022. Presiden Jokowi menyatakan BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 

tahap. Hingga tahap 5 bulan Oktober 2022, 

BSU sudah tersalurkan kepada 8.4 juta orang 

atau setara dengan 65,66 persen. Sempat 

diberitakan sebelumnya menteri 

ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut jika 

penyaluran BSU akan dilangsungkan setiap 

awal pekan, artinya BSU tahap 6 akan 

digulirkan mulai pekan depan. 

30. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Tersalurkan untuk 

8,4 Juta Jiwa 

Positive Ayo Bogor Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia 

KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). "Dari 

14,6 juta (calon penerima BSU) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 

tahap. -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko 

Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah 

berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

31. 14 

October 

2022 

Belum Terima BSU 

2022, Menaker: 

Minggu Depan 

Positive Ayo Bogor Simak infrmasi belum terima BSU 2022 

tenang saja Menaker Ida Fauziyah sebut 

minggu depan akan disalurkan lewat Kantor 

Pos. Anda yang belum terima BSU 2022 

tunggu saja BSU disalurkan melalui kantor 

http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188324/bsu-2022-sudah-tersalurkan-untuk-84-juta-jiwa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188324/bsu-2022-sudah-tersalurkan-untuk-84-juta-jiwa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188324/bsu-2022-sudah-tersalurkan-untuk-84-juta-jiwa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos
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Disalurkan Lewat 

Kantor Pos 

Pos. BSU 2022 disalurkan ke kantor Pos 

untuk yang belum terima disampaikan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat 

mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, 

menyerahkan bantuan pemerintah berupa 

subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU 

tahun 2022 ini, pihaknya menggandeng PT 

Pos Indonesia dengan maksud untuk 

mempercepat proses penyaluran. 

32. 14 

October 

2022 

Lowongan Kerja 

United Tractors 

untuk Lulusan S1, 

Pendaftaran 

Ditutup 15 Oktober 

2022 

Neutral Tribun 

News 

Jambi 

Lowongan Kerja United Tractors untuk 

Lulusan S1. TRIBUNJAMBI.COM- Informasi 

lowongan kerja United Tractors pada 

Oktober 2022. Lowongan kerja United 

Tractors ini untuk lulusan S1. United Tractors 

merupakan salah satu anak usaha grup 

terbesar di Indonesia dari PT Astra 

Internasional TBK. 

33. 14 

October 

2022 

Dampingi Jokowi 

Salurkan BSU, 

Menaker: Sudah 

Tersalurkan 65,66% 

Positive Warta 

Ekonomi 

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi, 

mengutip dari siaran resmi biro humas 

Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mendampingi 

Presiden RI, Joko Widodo ( Jokowi ), 

menyerahkan bantuan pemerintah berupa 

subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap 

yang hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan 

kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66%. 

34. 14 

October 

2022 

Penyebab BSU 

Gagal Cair, Ini Kata 

Ida Fauziyah Saat 

Dampingi Presiden 

Tinjau Penyaluran di 

Bandung 

Neutral Ayo 

Bandung 

Untuk mengatasi kondisi BSU gagal cair telah 

disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah dalam kesempatannya saat 

lakukan tinjau penyaluran BSU di Kota 

Bandung. Dalam peninjauannya tersebut ia 

mendampingi Presiden Jokowi, 

menyerahkan sejumlah bantuan pemerintah 

berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Seperti yang dilansir Ayobandung. Kegiatan 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022
http://wartaekonomi.co.id/read451750/dampingi-jokowi-salurkan-bsu-menaker-sudah-tersalurkan-6566
http://wartaekonomi.co.id/read451750/dampingi-jokowi-salurkan-bsu-menaker-sudah-tersalurkan-6566
http://wartaekonomi.co.id/read451750/dampingi-jokowi-salurkan-bsu-menaker-sudah-tersalurkan-6566
http://wartaekonomi.co.id/read451750/dampingi-jokowi-salurkan-bsu-menaker-sudah-tersalurkan-6566
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung
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tersebut berlangsung di PT Pos Indonesia 

KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). 

35. 14 

October 

2022 

Cara dan Syarat 

Mencairkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos 

Positive Okezone Cara dan syarat mencairkan BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 

di Pos Indonesia. Pencairan BSU Rp600. 000 

di kantor pos akan dimulai pada minggu 

depan. Pencairan BSU Rp600. 000 di kantor 

pos bagi pekerja yang memenuhi syarat 

penerima bantuan tetapi tidak mempunyai 

rekening Bank Himbara. Penyaluran BSU 

menggandeng Pos Indonesia untuk 

mempercepat proses penyaluran bantuan, 

sehingga, mereka yang sudah ditetapkan 

sebagai calon penerima BSU dan belum 

memiliki rekening Bank Himbara tidak perlu 

repot-repot membuka rekening Bank 

Himbara karena akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia. 

36. 14 

October 

2022 

Daftar Bansos yang 

Cair di Minggu 

Ketiga Oktober 

2022, BSU Tahap 6 

Hingga Kartu 

Prakerja 

Positive Tribun 

News 

Jambi 

Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di 

Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga 

Oktober 2022. TRIBUNJAMBI.COM- 

Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di 

Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga 

Oktober 2022. Sejumlah Bansos ( bantuan 

sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu 

ketiga Oktober 2022. Sejumlah Bansos ( 

bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di 

minggu ketiga Oktober 2022. 

37. 14 

October 

2022 

Ini Jawaban 

Pemerintah Soal 

Jadwal Pencairan 

BSU Tahap 6 

Neutral Regional.k

ompas.co

m 

Soal ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih menunggu data dari pihak 

BPJS Ketenagakerjaan sebelum akhirnya 

menyalurkan BSU tahap 6. Setelah 

penyaluran BSU tahap 5 pada awal pekan ini, 

tak sedikit yang mulai bertanya-tanya kapan 

BSU tahap 6 akan diberikan. Bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 5 sudah disalurkan kepada 

pekerja pada Selasa (11/10/2022). "Kami 

(masih) nunggu data dari BPJS," ujar 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker 

Anwar Sanusi, saat dikonfirmasi 

Kompas.com, Jumat 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686945/cara-dan-syarat-mencairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686945/cara-dan-syarat-mencairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686945/cara-dan-syarat-mencairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686945/cara-dan-syarat-mencairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja
http://video.kompas.com/watch/195764/ini-jawaban-pemerintah-soal-jadwal-pencairan-bsu-tahap-6
http://video.kompas.com/watch/195764/ini-jawaban-pemerintah-soal-jadwal-pencairan-bsu-tahap-6
http://video.kompas.com/watch/195764/ini-jawaban-pemerintah-soal-jadwal-pencairan-bsu-tahap-6
http://video.kompas.com/watch/195764/ini-jawaban-pemerintah-soal-jadwal-pencairan-bsu-tahap-6
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38. 14 

October 

2022 

Menaker: KOPRI 

Harus Memberikan 

Manfaat Bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Positive Pripos Dalam sambutannya Menaker 

menyampaikan, KOPRI sebagai pergerakan 

harus memberikan manfaat bagi kemajuan 

kaum perempuan yang dimulai dari diri 

masing-masing. "Ketika membahas tentang 

digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita 

bisa menciptakan generasi perempuan yang 

melek digital," ujar Menaker. Menaker 

mengungkapkan, hasil riset dari 

International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, 

perempuan yang masuk rentan terbentur 

hambatan mental dalam kategori 

penguasaan teknis dan keterampilan 

teknologi digital. "Padahal, gender pada 

dunia digital juga merupakan bagian dari 

cita-cita global dalam rumusan Sustainable 

Development Goals (SDGs) 2030," kata 

Menaker. 

39. 14 

October 

2022 

Cara Cek Rp600. 

000 BSU Lewat HP, 

Sudah 

Didistribusikan ke 

8,4 Juta Pekerja 

Neutral Beritau.live Bisnis.com, JAKARTA- Bantuan subsidi upah 

atau Rp600. 000 BSU telah disalurkan 

kepada 8,4 juta penerima. Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah 

akan menyalurkan Rp600. 000 BSU kepada 

total 14,6 juta pekerja. Pekerja dengan gaji 

di bawah Rp3,5 juta per bulan dapat 

mengecek status pencairan BSU secara 

berkala melalui telepon selular (TELEPON 

GENGGAM). Realisasi penyaluran Rp600. 

000 BSU sudah mencapai sekitar Rp5 triliun. 

40. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Pastikan Penyaluran 

BSU dan BLT BBM di 

Jawa Barat Berjalan 

Lancar 

Positive Industry Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 

13 Oktober 2022. Turut mendampingi 

Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri 

Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur 

Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT 

Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, 

http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-pekerja
http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-pekerja
http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-pekerja
http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-pekerja
http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-pekerja
http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar
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dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo. Dalam kunjungan 

tersebut, Presiden memastikan bahwa 

penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan 

dengan baik. Memang ini masih terus 

berjalan sampai selesai," ujar Presiden 

dalam keterangannya di kantor pos. 

41. 14 

October 

2022 

Saat Kunker di 

Bandung, Jokowi 

Pastikan Penyaluran 

BSU dan BLT BBM di 

Jawa Barat Lancar 

Neutral Sukoharjon

ews.com 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali 

menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) 

BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) 

kepada para penerima manfaat di Kantor 

Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis 

(13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, 

Jokowi memastikan bahwa penyaluran BLT 

BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. 

Sebelumnya, Jokowi juga turut menyapa 

sekaligus menyerahkan bantuan sosial 

kepada para pedagang di Pasar Kosambi, 

Kota Bandung.  

42. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Tinjau Penyaluran 

Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 

Tahap 5: Sudah 8,4 

Juta Penerima 

Neutral Newsmedi

a 

Presiden Jokowi lakukan peninjauan 

penyaluran BSU tahap 5 di Kantor Pos Kota 

Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tinjau proses 

penyaluran BSU tahap 5 ini dilakukan 

Presiden Jokowi pada Kamis, 13 Oktober 

2022 bersama dengan Menaker Ida Fauziah 

dan Mentri BUMN Erick Thohir. Dalam 

kegiatan tersebut, Presiden Jokowi kembali 

menyerahkan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU tahap 5 kepada para penerima manfaat 

di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat. 

Dilansir NEWSmedia dari setkab.go.id, 

Jokowi menyebut Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU sudah tersalurkan ke 8,4 Juta 

Penerima. 

43. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Cair, 

Presiden Sebut 

Sudah Tersalur ke 

8,4 Juta Penerima: 

Segera Cek 

Penerima BSU di 

Sini! 

Neutral Newsmedi

a 

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi 

yang dilansir dari Instagram Kemanker. 

Kamu perlu mengetahui cara cek penerima 

BSU, karena penyaluran BSU tahap 5 ini 

diketahui sudah tersalurkan Kuang lebih 

kepada 8,4 Juta Penerima BSU Seperti juga. 

Menaker Ida Fauziah menambahkan bahwa 

http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-lancar
http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-lancar
http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-lancar
http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-lancar
http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-lancar
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini
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sampai BSU tahap 5, program bantuan 

tersebut telah tersalurkan 8,4 Juta atau 

setara 65,66 persen. Hal ini yang 

disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri 

Ida Fauziah dalam kegiatan penyaluran BSU 

di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat. 

44. 14 

October 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 5 Mudah 

Lewat Website 

Kemnaker: Lihat 

Syarat dan Status 

Penerima 

Neutral Newsmedi

a 

Sebelum dibagikan cara cek penerima BSU 

tahap 5, informasi tentang Program Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU tahap 5 ini diberikan 

kepada pekerja atau buruh sebesar 

Rp600.000. Dilansir NEWSmedia dari laman 

resmi bsu.kemnaker.go.id, berikut cara cek 

penerima BSU, syarat dan status penerima 

BSU tahap 5. Syarat Penerima. Berikut ini 

yang harus kamu tau para penerima 

Bantuan Subsidi Upah, simak cara cek 

penerima BSU tahap 5 di bawah ini. 

Kemnaker mengumumkan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU tahap 5 mulai akan dicairkan 

pada Rabu, 12 Oktober 2022. 

45. 14 

October 

2022 

Internasional | Irak 

Pilih Abdul Latif 

Sebagai Presiden 

Baru 

Neutral Monitorde

pok.co 

Setelah terpilih sebagai presiden, Rashid 

langsung menunjuk Mohammed Shia al-

Sudani sebagai perdana menteri. Jabatan 

presiden, yang biasanya dipegang oleh sosok 

dari kalangan Kurdi, pada dasarnya lebih 

merupakan posisi yang bersifat seremonial. 

Rashid (78 tahun) menjabat menteri sumber 

daya air Irak selama periode 2003-2010. 

Insinyur lulusan Inggris itu menang atas 

mantan Presiden Barham Salih, yang 

berupaya terpilih untuk periode kedua. 

46. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair tapi Notifikasi 

Masih Calon? Ini 

Kata Kemnaker 

Neutral Okezone "Notifikasi #BSU Rekanaker Masih Calon? 

Kemudian, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi menjelaskan bahwa saat ini 

pihaknya masih tunggu data calon penerima 

BSU sebesar Rp600 ribu dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Penyaluran BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah 

mulai memasuki tahap 6. Sementara BSU 

tahun 2022 hingga tahap ke-5 telah 

disalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66% melalui Bank Himbara. 

http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima
http://www.monitordepok.co/irak-pilih-abdul-latif-sebagai-presiden-baru
http://www.monitordepok.co/irak-pilih-abdul-latif-sebagai-presiden-baru
http://www.monitordepok.co/irak-pilih-abdul-latif-sebagai-presiden-baru
http://www.monitordepok.co/irak-pilih-abdul-latif-sebagai-presiden-baru
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686997/bsu-tahap-6-segera-cair-tapi-notifikasi-masih-calon-ini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686997/bsu-tahap-6-segera-cair-tapi-notifikasi-masih-calon-ini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686997/bsu-tahap-6-segera-cair-tapi-notifikasi-masih-calon-ini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686997/bsu-tahap-6-segera-cair-tapi-notifikasi-masih-calon-ini-kata-kemnaker
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47. 14 

October 

2022 

Notifikasi Masih 

Calon Penerima, 

BSU Anda akan 

Disalurkan Lewat Ini 

| merdeka.com 

Positive Merdeka Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah 

mengatakan hingga tahap kelima, BSU 

disalurkan melalui Bank Himbara bagi 

mereka yang telah memiliki rekening Bank 

Himbara. Namun apabila notifikasi akun 

BPJS Ketenagakerjaan atau akun SiapKerja 

anda masih calon, dikutip dari akun 

instagram resmi @Kemnaker, Jumat (14/10) 

anda diharapkan untuk bersabar karena 

penyaluran yang dilakukan secara bertahap 

dan juga BSU anda akan disalurkan melalui 

PT Pos Indonesia. Merdeka.com- Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap kelima telah 

dicairkan. Sementara sebagian lain yang 

belum menerima BSU salah satunya 

disebabkan belum memiliki rekening Bank 

Himbara. 

48. 14 

October 

2022 

BSU Pekerja yang 

Tak Punya Rekening 

Himbara Cair 

Minggu Depan 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memastikan para pekerja yang belum 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 

lantaran tak memiliki rekening Himbara akan 

dicairkan minggu depan. Nantinya bantuan 

akan diberikan mulai minggu depan. Kami 

akan salurkan melalui PT Pos indonesia, 

mulai minggu depan," kata Ida. Mengutip 

keterangan resmi, Jumat (14/10/2022), Ida 

mengemukakan selama ini masih ada 

pekerja yang belum menerima BSU, lantaran 

tidak memiliki rekening Himbara. 

49. 14 

October 

2022 

SUDAH Login BSU di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id? 

Ditransfer Rp 600 

Ribu 

Neutral Tribun 

Sulbar 

Sudah login di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ? Kamu masih 

ada kesempatan untuk mengecek apakah 

kamu masuk penerima BSU Rp 600 ribu atau 

bukan. BSU Rp 600 ribu ini untuk kamu 

karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

bergaji di bawah Rp 3,5 juta. 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. Ida juga 

mengatakan besaran BSU yang akan 

disalurkan adalah Rp 600 ribu. 

http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-disalurkan-lewat-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-disalurkan-lewat-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-disalurkan-lewat-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-disalurkan-lewat-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-disalurkan-lewat-ini.html
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014121905-72-379740/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014121905-72-379740/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014121905-72-379740/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014121905-72-379740/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu
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50. 14 

October 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sosialisasikan 

Pentingnya K3 bagi 

Pekerja Sektor 

Perkebunan - 

Harian Terbit 

Positive Harian 

Terbit 

HARIANTERBIT.com- Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa 

dipanggil BPJAMSOSTEK melakukan 

sosialisasi K3 terhadap pekerja sektor 

perkebunan yang dilakukan oleh Direktur 

Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia 

di Gedung Plaza BPJAMSOSTEK. Dilokasi 

yang sama, Chairul Arianto selaku Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta 

Gambir menyampaikan "Pada Kantor 

Cabang Jakarta Gambir sendiri terdapat 3 

perusahaan yang berkesempatan untuk 

mengikuti kegiatan sosialisasi K3 ini yaitu PT. 

Matahari Kahuripan Indonesia, Globalindo 

Agro Lestari, dan JA Wattie Group. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman pentingnya K3 kepada pekerja 

perkebunan. Hal ini juga menjadi penanda 

puncak kegiatan promotif preventif tahun 

2022, serta partisipasi aktif pihaknya dalam 

penerapan K3 di lingkungan kerja. 

51. 14 

October 

2022 

Pemilik Rekening 

Mandiri, BNI, BRI 

dan BTN Siap Dapat 

Transferan Rp600 

Ribu, Cek Segera 

Berikut Caranya - 

Haloyouth 

Neutral Haloyouth.

com 

HALOYOUTH- Simak pemilik rekening 

Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap dapat 

transferan Rp600 ribu, cek segera berikut 

caranya. Kabar gembira bagi kamu pemilik 

rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap 

dapat transferan Rp600 ribu, cek segera 

berikut caranya. Pemerintah menggulirkan 

bantuan sosial, diantaranya disalurkan ke 

pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN 

siap dapat transferan Rp600 ribu, cek segera 

berikut caranya. Saat ini telah masuk pada 

BSU tahap 5 Rp600 ribu yang disalurkan 

pemerintah melalui bank Mandiri, BNI, BRI 

dan BTN. 

52. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Pekan Depan, Simak 

Cara Cek Daftar 

Penerima Subsidi 

Gaji dari Kemnaker 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 cair 

awal pekan depan. Berikut cara cek daftar 

penerimanya. Hingga saat ini, pemerintah 

telah penyaluran BSU 2022 hingga tahap 5. 

Diketahui, Kemnaker baru menyalurkan BSU 

2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja 

dari total anggaran Rp 8,8 triliun. 

http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
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53. 14 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Jokowi 

Tinjau Penyaluran 

BSU di Bandung 

Positive Radar 

Lampung 

Dilansir Radarlampung.co.id dari akun media 

sosial resmi Twitter @KemnakerRI pada 

Jumat, 14 Oktober 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzian 

mendampingi Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi), untuk meninjau penyaluran 

bantuan subsidi upah (BSU) di Bandung, 

Jawa Barat. Presiden Jokowi menyerahkan 

bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau 

upah (BSU) kepada para pekerja/buruh di 

Bandung, Jawa Barat. "Tadi kita memberikan 

bantuan subsidi upah (BSU) untuk para 

pekerja di Kota Bandung, dan juga BLT BBM, 

dan bantuan presiden untuk penerima 

manfaat," kata Presiden Jokowi saat 

kunjungan peninjauan penyaluran BSU 2022 

di Bandung, Jawa Barat. Kegitaan penyaluran 

bantuan pemerintah RI berupa subsidi gaji 

atau upah (BSU) tersebut berlangsung di PT 

Pos Indonesia Kantor Cabang Pusat (KCP) 

Bandung. 

54. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Rp 

600. 000 Cair Pekan 

Depan, Simak Cara 

Cek Daftar 

Penerima Subsidi 

Gaji dari Kemnaker - 

Tribunbanten.com 

Positive Tribun 

News 

Banten 

TRIBUNBANTEN.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai 

menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU 2022 

tahap 6 pada awal pekan depan. Diketahui 

sebelumnya Kemnaker telah menyalurkan 

BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen 

pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun. 

Kini masih tersedia anggaran sekitar Rp 4 

triliun lagi yang belum disalurkan Kemnaker 

kepada calon penerima bansos Rp600 ribu. 

Tak hanya BSU tahap 6, tentunya masih ada 

BSU 2022 tahap selanjutnya jika anggaran 

dari Kemnaker masih belum tersalurkan 

semua. 

55. 14 

October 

2022 

Ini Nomor 

Whatsapp untuk 

Komplain jika BSU 

Belum Cair 

Negative Kompas Nomor WhatsApp Kemnaker soal BSU. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 5 sudah 

dicairkan mulai Rabu (12/10/2022). "Kabar 

baik kembali hadir untukmu Rekanaker! 

#BSU2022 Tahap 5 mulai akan dicairkan hari 

ini ke rekening penerima. 

http://radarlampung.disway.id/read/656423/menaker-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bsu-di-bandung
http://radarlampung.disway.id/read/656423/menaker-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bsu-di-bandung
http://radarlampung.disway.id/read/656423/menaker-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bsu-di-bandung
http://radarlampung.disway.id/read/656423/menaker-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-penyaluran-bsu-di-bandung
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/140000265/ini-nomor-whatsapp-untuk-komplain-jika-bsu-belum-cair
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/140000265/ini-nomor-whatsapp-untuk-komplain-jika-bsu-belum-cair
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/140000265/ini-nomor-whatsapp-untuk-komplain-jika-bsu-belum-cair
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/140000265/ini-nomor-whatsapp-untuk-komplain-jika-bsu-belum-cair
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56. 14 

October 

2022 

Resmi! BSU tahap 6 

Rp 600 Ribu Akan 

Cair? Kemnaker 

Masih Tunggu Data 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Menurut Anwar jika pihak Kemnaker sedang 

menunggu data milik BPJS Ketenagakerjaan 

sebelum menentukan langkah penyaluran 

BSU tahap selanjutnya. "Kami tunggu data 

dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris 

Anwar Sanusi, mengutip Kompas. Terkait 

dengan data yang dimaksud adalah karena 

setiap penerim diwajibkan untuk terdaftar 

sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan 

minimal setidaknya hingga bulan Juli 2022. 

2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 

sampai dengan Juli 2022 3. 

57. 14 

October 

2022 

BLK Salib Putih 

Gelar Pelatihan 

Barista Kopi, 

Targetkan 1000 

Orang Menjadi 

Wirausaha 

Positive Harian7 Juwanto mengaku ia mempunya visi melatih 

1000 orang dalam waktu dua hingga tiga 

tahun. Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 

Salib Putih Salatiga menggelar pelatihan 

berbasis kompetensi sekolah barista Salatiga 

angkatan II. Katua koordinator BLK Salib 

Putih, Juwanto mengatakan, mandat kami 

melakukan pelatihan untuk calon wirausaha 

muda. "Sumber dana pelatihan ini dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan sudah 

dilakukan beberapa kali,"katanya saat 

ditemui harian7. Com di Aula BLK Yayasan 

Salib Putih, Jumat (14/10/2022). 

58. 14 

October 

2022 

Peta Alternatif 

Sektor 

Ketenagakerjaan 

Neutral Detik Dengan semangat yang sama, yakni demi 

mengurangi jumlah pengangguran akibat 

Covid-19, di mana hingga kini belum juga 

terentaskan secara signifikan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI 

menggelontorkan program Jaringan 

Pengaman Sosial Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM) dan Padat Karya. Masalah pelik yang 

dihadapi oleh seluruh negara berkembang, 

termasuk Indonesia, di samping masalah-

masalah lain tentunya, adalah tingginya 

tingkat pengangguran. Masalah ini hampir 

tidak dirasakan oleh negara-negara maju. 

Tetapi, begitu dunia dihantam oleh pandemi 

Covid-19, tak hanya negara berkembang, 

negara maju pun harus memutar otak 

lantaran meledaknya jumlah pengangguran. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://www.harian7.com/2022/10/blk-salib-putih-gelar-pelatihan-barista.html
http://news.detik.com/kolom/d-6347655/peta-alternatif-sektor-ketenagakerjaan
http://news.detik.com/kolom/d-6347655/peta-alternatif-sektor-ketenagakerjaan
http://news.detik.com/kolom/d-6347655/peta-alternatif-sektor-ketenagakerjaan


 

35 

 

59. 14 

October 

2022 

DPRD Mubar 

Sambangi BPVP 

Kendari 

Konsultasikan 

Ketenagakerjaan 

dan Pelatihan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Sibernas.id 

Neutral Sibernas.id Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muna 

Barat, Alibadin Fihi bersama rombongan 

disambut baik Kepala BPVP Kendari Dr La 

Ode Haji Polondu di ruang kerjanya, Kamis 

(13/10/22). "Alhamdulillah, tujuan kami 

dapat tersampaikan dan mendapatkan 

respon yang sangat baik dari Kepala BPVP 

Kendari Dr La Ode Haji Polondu," terangnya. 

"Dengan keterampilan dan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh melalui 

pelatihan dari BPVP Kendari nanti, kami 

optimis akan mampu menghasilkan 

sumberdaya manusia yang unggul dan 

kompeten sehingga ke depan Kabupaten 

Muna Barat bisa menjadi semakin baik," 

jelasnya. Atas hal itu pula, lanjut dia, 

pihaknya berencana akan melakukan kerja 

sama dengan BPVP Kendari sebagai wujud 

keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muna Barat dan DPRD Kabupaten Muna 

Barat untuk meningkatkan kompetensi 

masyarakat secara umum dan juga 

memberikan perhatian khusus dalam bentuk 

pelatihan ketrampilan kepada penyandang 

disabilitas. 

60. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Tak 

Kunjung Cair? 

Hubungi Nomor 

WhatsApp Ini untuk 

Komplain 

Negative Tribun 

News 

Jakarta 

Berikut ini nomor WhatsApp untuk 

menyampaikan komplain apabila BSU 2022 

tak kunjung cair. BLT subsidi gaji atau BSU 

2022 tahap 5 sudah dicairkan mulai Rabu, 

(12/10/2022). BSU 2022 sebesar Rp 600. 000 

ini diberikan kepada pekerja yang bergaji 

kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya. " Kabar 

baik kembali hadir untukmu Rekanaker! 

61. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi: 

8,4 Juta Buruh 

Sudah Terima BSU 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU ) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi 

saat menyerahkan bantuan pemerintah 

berupa BSU kepada pekerja/ buruh di 

Bandung, Jawa Barat, di PT Pos Indonesia 

KCP Bandung pada Kamis, 13 Oktober 2022. 

Presiden Jokowi mengatakan, Bantuan 

Subsidi Gajij atau Upah ( BSU ) tahun 2022 

telah tersalurkan kepada para buruh 

http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://sibernas.id/dprd-mubar-sambangi-bpvp-kendari-konsultasikan-ketenagakerjaan-dan-pelatihan-bagi-penyandang-disabilitas-12902
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-2022-tak-kunjung-cair-hubungi-nomor-whatsapp-ini-untuk-komplain
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-2022-tak-kunjung-cair-hubungi-nomor-whatsapp-ini-untuk-komplain
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-2022-tak-kunjung-cair-hubungi-nomor-whatsapp-ini-untuk-komplain
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-2022-tak-kunjung-cair-hubungi-nomor-whatsapp-ini-untuk-komplain
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-2022-tak-kunjung-cair-hubungi-nomor-whatsapp-ini-untuk-komplain
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015680639/presiden-jokowi-84-juta-buruh-sudah-terima-bsu
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015680639/presiden-jokowi-84-juta-buruh-sudah-terima-bsu
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015680639/presiden-jokowi-84-juta-buruh-sudah-terima-bsu
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/pekerja melalui lima tahap. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mendampingi Presiden Joko Widodo. 

Dikatakan, hingga tahap kelima, BSU sudah 

tersalurkan kepada 8.432.533 orang pekerja 

atau setara dengan 65,66 persen. 

62. 14 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Pastikan Penyaluran 

BSU dan BLT BBM di 

Jawa Barat Berjalan 

Lancar - Jawa 

Tengah Network 

Positive Jatengnetw

ork.com 

JATENGNETWORK.COM- Presiden RI Joko 

Widodo ( Jokowi ) kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai ( BLT ) BBM dan 

bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 

/10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, 

Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT 

BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan 

tersebut antara lain Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 

Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur 

Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 

Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. "Hari 

ini kita kembali di Bandung membagikan 

bantuan subsidi upah yang kita berikan 

kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang 

nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 

8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. 

63. 14 

October 

2022 

Cara dan Syarat 

Mencairkan BSU di 

Kantor Pos 

Neutral Kompas Cara dan syarat mencairkan BSU di Kantor 

Pos. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker 

Indah Anggoro Putri menjelaskan, para 

penerima BSU bisa langsung mendatangi 

Kantor Pos setempat. Meskipun alamat 

penerima BSU yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai 

domisili, namun pencairan BSU akan dilayani 

Petugas Kantor Pos. "KTP mana saja bisa 

ambil di Kantor Pos mana pun. 

http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/144527726/cara-dan-syarat-mencairkan-bsu-di-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/144527726/cara-dan-syarat-mencairkan-bsu-di-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/144527726/cara-dan-syarat-mencairkan-bsu-di-kantor-pos
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64. 14 

October 

2022 

Dibagikan Dalam 5 

Tahap, 8,4 Juta 

Buruh Sudah 

Kantongi Dana BSU 

Neutral Seputar 

Cibubur 

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 

tahap. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko 

Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah 

berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia 

KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). 

65. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Pekan Depan, 

Langkukan Langkah 

Ini untuk Cek 

Penerima 

Neutral Ayo Bogor -- BSU Tahap 6 akan segera cair dan 

dikabarkan akan mulai ditransfer pada 

pekan depan. Dilansir dari 

bsu.kemnaker.go.id, berikut syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh penerima BSU 

tahap 6 pekan depan:. Kabar pencairan BSU 

Tahap 6 tentu menjadi informasi baik bagi 

Anda yang menunggu-nunggu pencairann 

bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

BSU tahap 6 akan disalurkan pada calon 

penerima yang belum mendapatkan dana 

bantuan di tahap sebelumnya. 

66. 14 

October 

2022 

Simak Cara Cek 

Status Penerima 

BSU 2022, Bisa 

Periksa Sendiri 

Pakai Handphone 

Neutral Idx 

Channel 

Cara cek status penerima BSU 2022 dapat 

dilakukan secara langsung melalui 

https://kemnaker.go.id/, namun Anda harus 

membuat akun terlebih dahulu agar dapat 

mengakses website. Tata Cara Cek Status 

Penerima BSU 2022: Lewat Satu Link. 2. 

'Ditetapkan' : Inilah notifikasi yang akan 

Anda terima jika Anda termasuk dalam 

daftar penerima BSU 2022, artinya, 

pemerintah telah menetapkan Anda sebagai 

penerima. Demikianlah cara cek status 

penerima BSU 2022, sangat mudah dan 

cepat. 

67. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 6 akan 

Cair Tiga Hari Lagi! 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600 Ribu Siap 

Masuk Rekening 

Positive Ayo 

Surabaya 

BSU tahap 6 diprediksi akan segera cair 

beberapa hari lagi. Itu berarti tersisa 6,2 juta 

pekerja yang belum menerima BLT subsidi 

gaji sebesar Rp600 ribu. Apabila penyaluran 

tahap 5 selesai pada akhir pekan ini, maka 

selanjutnya BSU tahap 6 tentu akan 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785680626/dibagikan-dalam-5-tahap-84-juta-buruh-sudah-kantongi-dana-bsu
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785680626/dibagikan-dalam-5-tahap-84-juta-buruh-sudah-kantongi-dana-bsu
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785680626/dibagikan-dalam-5-tahap-84-juta-buruh-sudah-kantongi-dana-bsu
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785680626/dibagikan-dalam-5-tahap-84-juta-buruh-sudah-kantongi-dana-bsu
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima
http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-periksa-sendiri-pakai-handphone
http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-periksa-sendiri-pakai-handphone
http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-periksa-sendiri-pakai-handphone
http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-periksa-sendiri-pakai-handphone
http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-periksa-sendiri-pakai-handphone
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening
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dicairkan pada pekan depan yakni pekan 

ketiga bulan Oktober atau tigahari lagi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66% melalui 5 tahap. 

68. 14 

October 

2022 

Notifikasi BSU 

Sudah Tersalurkan 

Tapi Tidak Masuk 

Rekening? Ternyata 

Gara-gara Ini, 

Berikut Cara 

Mengatasinya 

Positive Prfm News Bantuan Subsidi Upah atau BSU sudah 

memasuki pembagian gelombang kelima 

dan dibagikan pada Rabu 12 Oktober 2022 

lalu. Namun sejumlah masalah BSU seperti 

notifikasi yang telah tersalurkan namun 

tidak masuk rekening atau merasa belum 

diterima. Jika mengalami hal tersebut 

sebaiknya calon penerima BSU jangan panik 

terlebih dahulu, karena dalam unggahan 

Instagramnya Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan solusi untuk atasinya. 

Kemnaker menyebutkan jika notifikasi BSU 

telah tersalurkan tapi Rekanaker belum dan 

merasa tidak menerimanya, maka bisa jadi 

Rekanaker memiliki lebih dari 1 rekening 

bank Himbara. 

69. 14 

October 

2022 

Ajukan Keluhan ke 

Nomor Whatsapp 

Resmi ini jika 

Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Masih 

Belum Cair 

Negative Tribun 

News 

Palembang 

Sejak Rabu (12-10-2022), Pemerintah 

Indonesia secara resmi mengucurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahap ke-

5. Lantas, apa yang harus dilakukan jika anda 

termasuk dalam daftar penerima BSU 

namun hingga saat ini masih belum 

menerima dana tersebut ?. ===. BSU Belum 

Masuk Rekening. Lalu, apa yang harus 

dilakukan jika BSU masih belum kunjung 

masuk juga ?. ===. Whatsapp Kemnaker soal 

BSU. Seperti diketahui pemberian BSU 

dengan nominal Rp. 600. 000 ini 

dikhususkan untuk para pekerja yang 

memiliki gaji atau upah kurang dari Rp. 

70. 14 

October 

2022 

Virtual Job Fair 

Pemkot Tangerang: 

Ada 1.441 

Lowongan Kerja 

dari 20 Perusahaan 

- Tribunbanten.com 

Neutral Tribun 

News 

Banten 

Virtual Jobfair dengan edisi Sumpah Pemuda 

menyediakan 1.441 lowongan pekerjaan dari 

20 perusahaan di Kota Tangerang. Nora 

Kartika mengatakan, Virtual Jobfair sendiri 

merupakan program Pemkot Tangerang, 

guna menyalurkan masyarakat Kota 

Tangerang ataupun dari luar kota untuk 

dapat bekerja. TRIBUNBANTEN.COM, KOTA 

http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-lowongan-kerja-dari-20-perusahaan
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TANGERANG- Virtual Jobfair yang digelar 

oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang 

mendapat apresiasi dari Direktur Bina 

PTKDN Kemenaker RI Nora Kartika 

Setyaningrum. Dari 1.441 loker yang dibuka, 

terdapat 76 formasi jabatan tersedia, 

dengan kualifikasi pendidikan S1, D3 dan 

SMA/SMK bagi pencari kerja di Kota 

Tangerang dan luar Kota Tangerang. 

71. 14 

October 

2022 

BSU Pekerja yang 

Tak Punya Rekening 

Himbara Cair 

Minggu Depan 

Neutral Rakyat62.i

d 

rakyat62.id- Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah memastikan para pekerja yang 

belum menerima bantuan subsidi upah 

(BSU) lantaran tak memiliki rekening 

Himbara akan dicairkan minggu depan. 

Nantinya bantuan akan diberikan mulai 

minggu depan. Kami akan salurkan melalui 

PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata 

Ida. Mengutip keterangan resmi, Jumat 

(14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini 

masih ada pekerja yang belum menerima 

BSU, lantaran tidak memiliki rekening 

Himbara. 

72. 14 

October 

2022 

BSU Pekerja yang 

Tak Punya Rekening 

Himbara Cair 

Minggu Depan 

Neutral Redaksihari

an.com 

redaksiharian.com- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan 

para pekerja yang belum menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki 

rekening Himbara akan dicairkan minggu 

depan. Nantinya bantuan akan diberikan 

mulai minggu depan. Kami akan salurkan 

melalui PT Pos indonesia, mulai minggu 

depan," kata Ida. Mengutip keterangan 

resmi, Jumat (14/10/2022), Ida 

mengemukakan selama ini masih ada 

pekerja yang belum menerima BSU, lantaran 

tidak memiliki rekening Himbara. 

73. 14 

October 

2022 

Ajukan Keluhan ke 

Nomor Whatsapp 

Resmi ini jika 

Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Masih 

Belum Cair 

Negative Newsexplo

rer.net 

2022), Pemerintah Indonesia secara resmi 

mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

untuk tahap ke-5. Seperti diketahui 

pemberian BSU dengan nominal Rp. 600. 

000 ini dikhususkan untuk para pekerja yang 

memiliki gaji atau upah kurang dari Rp. 

Lantas, apa yang harus dilakukan jika anda 

termasuk dalam daftar penerima BSU 

namun hingga saat ini masih belum 

http://rakyat62.id/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://rakyat62.id/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://rakyat62.id/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://rakyat62.id/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://redaksiharian.com/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://redaksiharian.com/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://redaksiharian.com/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://redaksiharian.com/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html
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menerima dana tersebut? === BSU Belum 

Masuk Rekening Banyak warganet mengaku 

sudah mendapatkan notifikasi "Sudah 

Tersalurkan" tapi bantuan belum masuk ke 

rekeningnya. 

74. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Cair sejak 12 

Oktober 2022, 

Instagram 

Kemnaker Dibanjiri 

Komentar tentang 

'Status Calon' 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Penyaluran BSU 2022 tahap 5 sudah 

dilakukan sejak 12 Oktober 2022 kemarin 

dan saat ini sedang berlangsung. BSU 2022 

tahap 5 merupakan bantuan yang disalurkan 

kepada pekerja yang aktif sebagai anggota 

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Dana 

bantuan BSU 2022 tahap 5 akan diberikan 

kepada pekerja dengan total bantuan 

Rp600.000. Informasi BSU 2022 tahap 5 ini 

dipertegas kembali melalui unggahan 

Instagram milik @kemnaker yang 

menyampaikan kabar baik ini. "Yuk segera 

cek rekeningmu. 

75. 14 

October 

2022 

Penerima BSU 

Tahap 6 Siap-siap! 

BLT Rp600 Ribu 

Langsung Ditransfer 

Setelah Ini, Pastikan 

Nama Anda 

Terdaftar 

Positive Ayo 

Bandung 

Saat ini, peserta BLT subsidi gaji yang belum 

mendapatkan jatah, masih 

mempertanyakan, kapan BSU tahap 6 akan 

cair?. Pihak Kemnaker memastikan, 

karyawan atau pekerja yang memenuhi 

syarat pasti langsung menerima BSU tahap 6 

senilai Rp600 ribu, ke rekening pribadinya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI) Indah Anggoro Putrie mengatakan, 

pihaknya menargetkan setiap minggu 

pencairan BSU Rp600 ribu ke pekerja bisa 

dilakukan. Untuk pencairan BSU tahap 6, 

bakal dilakukan setelah Kemnaker mendapat 

data calon penerima dari BPJS 

Ketenagakerjaan, seperi tahap-tahap 

sebelumnya. 

76. 14 

October 

2022 

KOPRI Harus 

Berikan Manfaat 

bagi Kemajuan 

Kaum Perempuan 

Positive Pewartasat

u.com 

Dalam sambutannya Menaker 

menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. "Oleh karena itu, 

KOPRI menjadi bagian penting sebagai agent 

of change untuk memperjuangkan 

perubahan, perbaikan dan kemajuan kaum 

perempuan di Indonesia," pungkasnya. Com-

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar
http://pewartasatu.com/kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pewartasatu.com/kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pewartasatu.com/kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://pewartasatu.com/kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menghadiri sekaligus menjadi pembicara 

pada peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-

55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) 

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, 

pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi 

perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker. 

77. 14 

October 

2022 

Status Pencairan 

BSU Tahap 5 Masih 

'Calon'? Simak Dua 

Penyebab Berikut 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

baru saja mengumumkan bahwa penyaluran 

BSU tahap 5 sudah mulai dilakukan. BSU 

tahap 5 bakal disalurkan Kemnaker hanya 

kepada pekerja yang sudah ditetapkan 

sebagai penerima dengan besaran subsidi 

gaji Rp600.000. Bagi pekerja yang penasaran 

dengan status pencairan mereka bisa 

mengecek dengan membuat akun terlebih 

dahulu di kemnaker.go.id. Adapun status 

pencairan BSU tahap 5 yang akan dilihat 

pekerja di kemnaker.go.id meliputi 'Calon', 

'Penetapan', dan 'Penyaluran'. Apabila status 

pencairan 'Penyaluran' sudah bercentang 

hijau itu tandanya pekerja bisa segera 

mencairkan BSU tahap 5. Berikut penjelasan 

dari Kemnaker melalui Instagram resmi 

@kemnaker terkait penyebab status 

pencairan masih di tahap 'Calon'. 

78. 14 

October 

2022 

Syarat dokumen 

mengambil BSU via 

kantor pos, Cukup 

Bawa KTP dan KK 

Neutral Idx 

Channel 

Apa saja syarat dokumen mengambil BSU via 

kantor pos? Pengambilan dana BSU di kantor 

pos dikhususkan untuk penerima yang tidak 

memiliki rekening di bank-bank milik 

pemerintah (Mandiri, BNI, BRI, BTN). 

Mengambil Dana BSU ke Kantor Pos. Jika 

Anda bukan nasabah bank Himbara, Anda 

dapat mengambil dana BSU di kantor pos. 

79. 14 

October 

2022 

BP Jamsostek 

Gencar Sosialisasi 

K3 Ke Pekerja 

Sektor Perkebunan 

Positive Rmco.id Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) gencar 

melakukan sosialisasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja di 

sektor perkebunan. Hadir dalam sosialisasi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681354/status-pencairan-bsu-tahap-5-masih-calon-simak-dua-penyebab-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681354/status-pencairan-bsu-tahap-5-masih-calon-simak-dua-penyebab-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681354/status-pencairan-bsu-tahap-5-masih-calon-simak-dua-penyebab-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681354/status-pencairan-bsu-tahap-5-masih-calon-simak-dua-penyebab-berikut
http://www.idxchannel.com/milenomic/syarat-dokumen-mengambil-bsu-via-kantor-pos-cukup-bawa-ktp-dan-kk
http://www.idxchannel.com/milenomic/syarat-dokumen-mengambil-bsu-via-kantor-pos-cukup-bawa-ktp-dan-kk
http://www.idxchannel.com/milenomic/syarat-dokumen-mengambil-bsu-via-kantor-pos-cukup-bawa-ktp-dan-kk
http://www.idxchannel.com/milenomic/syarat-dokumen-mengambil-bsu-via-kantor-pos-cukup-bawa-ktp-dan-kk
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/144326/bp-jamsostek-gencar-sosialisasi-k3-ke-pekerja-sektor-perkebunan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/144326/bp-jamsostek-gencar-sosialisasi-k3-ke-pekerja-sektor-perkebunan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/144326/bp-jamsostek-gencar-sosialisasi-k3-ke-pekerja-sektor-perkebunan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/144326/bp-jamsostek-gencar-sosialisasi-k3-ke-pekerja-sektor-perkebunan
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tersebut Direktur Pelayanan BP Jamsostek 

Roswita Nilakurnia, Direktur Bina 

Kelembagaan K3 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sutanto, 

Direktur Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, 

Tim K3 Apindo Rima Melati, CEO Wispo 

Sumarjono Saragih, dan Deputi Direktur 

Bidang Kebijakan Operasional Program 

Kunto Wibowo. Roswita menjelaskan, BP 

Jamsostek telah melakukan serangkaian 

kegiatan antara lain, edukasi K3 ke 

perusahaan bekerja sama dengan 

Kemenaker, webinar nasional K3, dan 

implementasi kegiatan promotif preventif. 

Dilokasi yang sama, Kepala Kantor Cabang 

BP Jamsostek Jakarta Gambir Chairul Arianto 

mengatakan, di Kantor Cabang Jakarta 

Gambir sendiri terdapat 3 perusahaan yang 

berkesempatan untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi K3 ini yaitu, PT Matahari 

Kahuripan Indonesia, Globalindo Agro 

Lestari, dan JA Wattie Group. 

80. 14 

October 

2022 

Jokowi Bilang BSU 

Telah Diterima 8,4 

Juta Pekerja 

Positive Radar 

Jember 

"Dari 14,6 juta nanti akan kita berikan, 

sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja 

menerima BSU) jadi sudah 65,6 persen," 

kata Jokowi kepada wartawan. "Dari 14,6 

juta nanti akan kita berikan, sekarang ini 

sudah 8,4 juta (pekerja menerima BSU) jadi 

sudah 65,6 persen," kata Jokowi kepada 

wartawan. "Dari 14,6 juta nanti akan kita 

berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja 

menerima BSU) jadi sudah 65,6 persen," 

kata Jokowi kepada wartawan. Ungkapan ini 

disampaikan Jokowi saat melakukan 

kunjungan kerja bersama Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kota 

Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10). 

81. 14 

October 

2022 

Sudah 65,6 Persen 

Bantuan Subsidi 

Upah Tersalurkan 

Positive Emiten 

News 

"Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, 

sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 

persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memastikan bahwa penyaluran bantuan 

langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan 

http://radarjember.jawapos.com/nasional/14/10/2022/jokowi-bilang-bsu-telah-diterima-84-juta-pekerja
http://radarjember.jawapos.com/nasional/14/10/2022/jokowi-bilang-bsu-telah-diterima-84-juta-pekerja
http://radarjember.jawapos.com/nasional/14/10/2022/jokowi-bilang-bsu-telah-diterima-84-juta-pekerja
http://www.emitennews.com/news/sudah-656-persen-bantuan-subsidi-upah-tersalurkan
http://www.emitennews.com/news/sudah-656-persen-bantuan-subsidi-upah-tersalurkan
http://www.emitennews.com/news/sudah-656-persen-bantuan-subsidi-upah-tersalurkan
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subsidi upah (BSU) terus berjalan dengan 

baik. Memang ini masih terus berjalan 

sampai selesai," ungkap Presiden ketika 

menyerahkan BLT BBM dan BSU kepada 

para penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Kamis. Selain BSU, Presiden 

menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM 

kepada para keluarga penerima manfaat 

(KPM) juga sudah hampir selesai dari target 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

82. 14 

October 

2022 

Sesuai Arahan 

Jokowi, Penyaluran 

BSU Tidak akan Ada 

Potongan | 

merdeka.com 

Neutral Merdeka Merdeka.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziah mengatakan, arahan dari Presiden 

Joko Widodo ( Jokowi ) terkait penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yakni 

bahwa BSU diterima oleh pekerja/buruh 

yang benar-benar memenuhi persyaratan 

yang berlaku. "Arahannya BSU tidak boleh 

ada potongan apapun, sudah saya buktikan 

dan saya cek semua memang tidak ada 

pemotongan," ujar Ida dalam instagram 

resmi @Kemnaker, Jumat (13/10). Terkait 

hal tersebut, lanjutnya, bagi penerima BSU 

yang melalui PT Pos Indonesia juga 

dipastikan tidak ada potongan serupiah pun. 

"Jika nanti disalurkan PT Pos Indonesia, 

biaya pengiriman sudah ditanggung 

pemerintah jadi tidak ada potongan," jelas 

dia. 

83. 14 

October 

2022 

Status Pencairan 

BSU Tahap 5 Sudah 

'Penyaluran' tapi 

Dana Belum 

Diterima? Simak 

Penjelasan 

Kemnaker Berikut 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kini telah memasuki penyaluran tahap 5. 

Namun sebelum itu simak terlebih dahulu 

syarat-syarat penerima BSU tahap 5 yang 

harus dipenuhi pekerja sesuai dengan yang 

sudah ditentukan Kemnaker. BSU tahap 5 

akan disalurkan kepada pekerja yang sudah 

memenuhi syarat. Syarat Penerima BSU. 

84. 14 

October 

2022 

Legislator: 

keberadaan BLK di 

Ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Antara 

Sumbar 

Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja 

(BLK) di Pondok Pesantren dalam 

meningkatkan sumber daya manusia bagi 

santri, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain. Untuk itu, kita juga 

http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-potongan.html
http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-potongan.html
http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-potongan.html
http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-potongan.html
http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-potongan.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut
http://sumbar.antaranews.com/berita/534057/legislator-keberadaan-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://sumbar.antaranews.com/berita/534057/legislator-keberadaan-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://sumbar.antaranews.com/berita/534057/legislator-keberadaan-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://sumbar.antaranews.com/berita/534057/legislator-keberadaan-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
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harus menyiapkan ilmu mereka dengan 

kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun 

BLK di Pondok Pesantren ini," katanya. 

Diharapkan bangunan ini menjadi 

kesempatan dan peluang fokasi yang baik 

bagi santri agar dapat mengimbangi Ilmu 

keagamaan yang mereka dapat dengan ilmu 

fokasi, karena saat ini dunia menginginkan 

orang-orang terampil. Politisi Partai Gerindra 

itu berharap masyarakat sekitar juga bisa 

memanfaatkan BLK itu dalam menambah 

pengetahuan dan bisa menjadi sentral 

pendidikan. 

85. 14 

October 

2022 

Ada Festival 

Pelatihan Vokasi di 

BPVP Padang, 

Jangan Lupa 

Jadwalnya! 

Positive Padek.jawa

pos.com 

"Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi dan memfasilitasi pemangku 

kepentingan termasuk pencari kerja dan 

pemberi kerja tentang pentingnya 

penyelenggaraan pelatihan vokasi," ungkap 

Sub Koordinator Pemberdayaan dan 

Peningkatan Produktivitas BPVP Padang, 

Yanri kepada wartawan, Kamis (13/10). 

Untuk agenda Open House Pelatihan Vokasi 

digelar di seluruh Indonesia, termasuk BPVP 

Padang. Penyelenggaranaan ini digelar 17-21 

Oktober 2022 di BPVP Padang, Jalan Sungai 

Balang, Lubukkilangan, Padang. Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi telah diterbitkan, di mana 

Kementerian Ketenagakerjaan diberikan 

mandat untuk menjadi leading sector dalam 

penyelenggaran pelatihan vokasi. 

86. 14 

October 

2022 

Kadisnakerin: BKK 

Harus Optimal 

Menempatkan 

Lulusan Untuk 

Bekerja 

Positive Vimanews.i

d 

Pimpinan LPK Bakti Kencana Jaya Mulya 

(BKJM) Nurharja, dan Kepala Disnakerin Kota 

Tegal R. Heru Setyawan. "Tugas utama kita 

adalah menempatkan lulusan untuk 

bekerja," kata Kepala Disnakerin Kota Tegal 

R. Heru Setyawan. "BKK atau CDC harus 

bersinergi dengan Disnakerin dalam layanan 

informasi pasar kerja baik daring maupun 

luring, menyiapkan tamatan untuk 

memasuki dunia kerja dengan layanan 

penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta 

layanan perantaraan kerja yaitu membantu 

http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-padang-jangan-lupa-jadwalnya
http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-padang-jangan-lupa-jadwalnya
http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-padang-jangan-lupa-jadwalnya
http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-padang-jangan-lupa-jadwalnya
http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-padang-jangan-lupa-jadwalnya
http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja
http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja
http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja
http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja
http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja
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proses penempatan para lulusan," ungkap 

Heru. Menurutnya, upaya ini salah satunya 

bisa dilakukan melalui program Job Caf yang 

dibangun Disnakerin, dengan layanan info 

lowongan kerja, juga menyiapkan calon 

tamatan terkait kesiapan mengikuti psikotes 

dan menghadapi inteview. 

87. 14 

October 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Cair ke 8,4 juta 

Pekerja, Jokowi: 

Terus Berjalan 

Sampai Selesai 

Neutral Liputan 6 Sejauh ini BSU 2022 yang merupakan 

bantuan sosial dampak kenaikan harga 

Bahan Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan 

kepada 8,4 juta pekerja. "Dari 14,6 juta calon 

penerima BSU sudah tersalurkan kepada 8,4 

juta pekerja di seluruh Tanah Air," ujar 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 

keterangan resmi, Kamis (13/10/2022). 

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 

/10/2022) kemarin. Dalam kunjungan 

tersebut, Presiden memastikan bahwa 

penyaluran BLT BBM dan BSU 2022 terus 

berjalan dengan baik. 

88. 14 

October 

2022 

Legislator: BLK di 

ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Antara 

Sulteng 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja 

(BLK) di pondok pesantren bermanfaat 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

santri sehingga bisa bersaing dengan lulusan 

lain dalam dunia pekerjaan. Ia mengatakan 

kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui 

pendidikan di ponpes akan mewujudkan 

generasi muda ke depan yang bisa 

diandalkan. "Kita harus menyiapkan sumber 

daya manusia bagi pondok pesantren, 

karena dunia semakin berkembang dengan 

pesat, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain," katanya saat 

meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul 

Huda Lubukbasung, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. 

Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri


 

46 

 

mereka dengan kejuruan ilmu komputer, 

sehingga dibangun BLK di pondok pesantren 

ini," katanya. 

89. 14 

October 

2022 

Legislator: BLK di 

ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Antara Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja 

(BLK) di pondok pesantren bermanfaat 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

santri sehingga bisa bersaing dengan lulusan 

lain dalam dunia pekerjaan. Ia mengatakan 

kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui 

pendidikan di ponpes akan mewujudkan 

generasi muda ke depan yang bisa 

diandalkan. "Kita harus menyiapkan sumber 

daya manusia bagi pondok pesantren, 

karena dunia semakin berkembang dengan 

pesat, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain," katanya saat 

meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul 

Huda Lubukbasung, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. 

Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu 

mereka dengan kejuruan ilmu komputer, 

sehingga dibangun BLK di pondok pesantren 

ini," katanya. 

90. 14 

October 

2022 

Legislator: BLK di 

ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Antara 

Papua 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja 

(BLK) di pondok pesantren bermanfaat 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

santri sehingga bisa bersaing dengan lulusan 

lain dalam dunia pekerjaan. Ia mengatakan 

kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui 

pendidikan di ponpes akan mewujudkan 

generasi muda ke depan yang bisa 

diandalkan. "Kita harus menyiapkan sumber 

daya manusia bagi pondok pesantren, 

karena dunia semakin berkembang dengan 

pesat, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain," katanya saat 

meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul 

Huda Lubukbasung, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. 

Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu 

http://www.antaranews.com/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://www.antaranews.com/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://www.antaranews.com/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
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mereka dengan kejuruan ilmu komputer, 

sehingga dibangun BLK di pondok pesantren 

ini," katanya. 

91. 14 

October 

2022 

Legislator: BLK di 

ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Antara 

Riau 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja 

(BLK) di pondok pesantren bermanfaat 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

santri sehingga bisa bersaing dengan lulusan 

lain dalam dunia pekerjaan. Ia mengatakan 

kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui 

pendidikan di ponpes akan mewujudkan 

generasi muda ke depan yang bisa 

diandalkan. "Kita harus menyiapkan sumber 

daya manusia bagi pondok pesantren, 

karena dunia semakin berkembang dengan 

pesat, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain," katanya saat 

meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul 

Huda Lubukbasung, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. 

Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu 

mereka dengan kejuruan ilmu komputer, 

sehingga dibangun BLK di pondok pesantren 

ini," katanya. 

92. 14 

October 

2022 

Manajemen dan 

Serikat Pekerja PLN 

Akhirnya Teken 

Perjanjian Kerja 

Bersama 

Neutral Bantenraya

.co.id 

SERANG, BANTEN RAYA- PT PLN (Persero) 

dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya 

bersama mempercepat proses transformasi 

perusahaan. Penandatanganan ini dilakukan 

di Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama 

PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua 

Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali 

dan disaksikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada 

Rabu, 12 Oktober 2022. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

mengapresiasi langkah bersama antara 

manajemen dengan Serikat Pekerja PLN 

dalam mempercepat transformasi dengan 

mengedepankan dialog dalam mengeratkan 

komunikasi. Saya imbau bangun semua 

kekuatan, rangkul semuanya, ajak semua 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
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kerja sama dan membesarkan PLN ini, 

rumah bersama ini," ujar Afriansyah. 

93. 14 

October 

2022 

Ini Cara Ambil BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos, 

Bawa KTP! 

Positive Okezone Kemudian, untuk pengambilan BSU di kantor 

Pos, sebaiknya pekerja memenuhi syaratnya 

dulu. Dirangkum Okezone, Jumat 

(14/10/2022), berikut cara pencairan BLT 

subsidi gaji di kantor pos:. BLT subsidi gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 

bisa diambil di PT Pos Indonesia. Tentu hal 

ini menjadi kabar bahagia bagi pekerja yang 

tak memiliki rekening Bank Himbara. 

94. 14 

October 

2022 

Lowongan Kerja! 

Dibuka Rekrutmen 

PT PLN Terakhir 

Tanggal 16 Oktober 

2022, Dicari Posisi 

Berikut 

Neutral Tribun 

Pontianak 

BUMN PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) atau dikenal dengan PT PLN 

(Persero) saat ini sedang membuka 

lowongan kerja. Pendaftaran dibuka hingga 

tanggal 16 Oktober 2022. Pencari kerja yang 

ingin berkarir di Badan Usaha Milik Negara 

BUMN, salah satu instansi BUMN sedang 

membuka lowongan kerja terbaru tahun ini. 

Bersumber dari Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan Kemnaker, ada dua 

program rekrutmen yang dibuka oleh PLN 

yaitu Fresh Graduate Indonesia Career dan 

Pro Hire Indonesia Career Excellence. 

95. 14 

October 

2022 

Status Penerima 

BSU 2022 Masih 

Calon? Ini Jawaban 

Terbaru dari 

Kemnaker 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Beberapa hari yang lalu Kemnaker baru saja 

mengumumkan pencairan BSU 2022 tahap 5 

sebesar Rp. Dirilis PikiranRakyat-Depok.com 

dari Instagram milik @kemnaker, berikut ini 

penjelasan terkait BSU 2022 yang masih 

calon. 600.000. Pekerja yang bisa mengambil 

dana BSU 2022 ini adalah pekerja yang 

memiliki gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta. 

Sementara itu, masih banyak pekerja yang 

mengaku dirinya sudah cukup lama ada di 

status 'calon' penerima BSU 2022 dan tak 

kunjung mendapatkan dana tersebut. 

96. 14 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Mulai 

Cair, Pekerja yang 

Tidak Punya 

Rekening Bisa 

Terima Dana Rp600. 

000 di Sini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 

sudah mulai cair dan telah disalurkan 

pemerintah pada beberapa hari yang lalu. 

Dana BSU tahap 5 ini bisa pekerja terima 

melalui bank pemerintah bagi yang 

mempunyai rekening dan Pos Indonesia bagi 

yang tidak punya rekening. Penyaluran BSU 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687168/ini-cara-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-bawa-ktp
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687168/ini-cara-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-bawa-ktp
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687168/ini-cara-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-bawa-ktp
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687168/ini-cara-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-bawa-ktp
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini
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ini sudah diterima lebih dari 8 juta pekerja di 

seluruh Indonesia dan masih akan terus 

disalurkan melalui BSU tahap 5. Dikutip 

PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram 

@posindonesia.ig, Kemenaker telah 

melakukan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 5 sejak tanggal 10 Oktober 

2022 lalu. 

97. 14 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Jokowi 

Tinjau Terkait 

Penyaluran BSU di 

Bandung Secara 

Langsung 

Positive Madura 

Raya 

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432. 

533 orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima 

BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pekerja 

dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas 

Presiden Jokowi. AKSARA KHATULISTIWA- 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Prsiden RI Joko 

Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial 

dari pemerintah berupa bantuan subsidi gaji 

atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh 

di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) Bandung, Jawa Barat, Kamis 

(13/10/2022). Menaker Ida Fauziyah juga 

menambahkan bahwa BSU tahun 2022 ini 

telah tersalurkan melalui lima tahap. 

98. 14 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Jokowi 

Tinjau Terkait 

Penyaluran BSU di 

Bandung Secara 

Langsung 

Positive Jurnalis 

Indonesia 

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432. 

533 orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima 

BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pekerja 

dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas 

Presiden Jokowi. AKSARA KHATULISTIWA- 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Prsiden RI Joko 

Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial 

dari pemerintah berupa bantuan subsidi gaji 

atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh 

di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) Bandung, Jawa Barat, Kamis 

(13/10/2022). Menaker Ida Fauziyah juga 

menambahkan bahwa BSU tahun 2022 ini 

telah tersalurkan melalui lima tahap. 

http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung
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99. 14 

October 

2022 

Menaker: KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat bagi 

Perempuan 

Positive Bisnistoday

.co.id 

Dalam sambutannya Menaker 

menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, 

pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi 

perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker. Menaker mengungkapkan, hasil 

riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. "Padahal, 

kesetaraan gender pada dunia digital juga 

merupakan bagian dari cita-cita global dalam 

rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030," kata Menaker. 

100

. 

14 

October 

2022 

Menaker : KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Positive Klik7tv Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi 

pembicara pada peringatan Hari Lahir 

(Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri 

(KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di 

Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, 

Jumat (14/10/2022). Dalam sambutannya, 

Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai 

organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan 

yang dimulai dari diri masing-masing. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa 

menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker. Ida mengungkapkan, 

hasil riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. 

101

. 

14 

October 

2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan BLT BBM 

Tahap II - Koma.id 

Neutral Koma.id Koma.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi), 

menyampaikan, dari data yang ia terima 

bantuan langsung tunai bahan bakar minyak 

http://bisnistoday.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-perempuan
http://bisnistoday.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-perempuan
http://bisnistoday.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-perempuan
http://bisnistoday.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-perempuan
http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://koma.id/2022/10/14/55/pemerintah-segera-salurkan-blt-bbm-tahap-ii
http://koma.id/2022/10/14/55/pemerintah-segera-salurkan-blt-bbm-tahap-ii
http://koma.id/2022/10/14/55/pemerintah-segera-salurkan-blt-bbm-tahap-ii
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(BLT BBM) tahap I sebentar lagi bakal segera 

rampung. Dengan demikian, BLT BBM tahap 

II akan segera mulai disalurkan pada 

November 2022 mendatang. "Untuk BLT 

BBM sama, sudah tadi kita berikan dan 

mendekati selesai," kata Jokowi, dikutip 

Jumat (14/10/2022). Sebelumnya, dalam 

menghadapi naiknya harga BBM per 3 

September 2022, pemerintah berupaya 

memberikan bansos pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp600. 000 bagi 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat. 

102

. 

14 

October 

2022 

Pekerja Dapat BLT 

Subsidi Gaji Tahap 

6, Simak 5 Syarat Ini 

Positive Okezone Namun sambil menunggu proses tersebut, 

pekerja mesti tahu syarat apa saja supaya 

bisa mendapat BLT subsidi gaji sebesar 

Rp600.000. Syarat pertama sudah pasti 

penerikma BLT subsidi gaji atau BSU adalah 

Warga Negara Indonesia (WNI). Syarat 

ketiga adalah 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. 

Kementerian Ketenagakerjaan masih 

menunggu data calon penerima BLT subsidi 

gaji sebesar Rp600. 000 dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

103

. 

14 

October 

2022 

Dampingi Presiden 

Serahkan BSU, Ini 

Komitmen 

BPJamsostek Jawa 

Barat 

Neutral Bisnis Jabar Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali 

meninjau penyaluran BSU bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di Kota dan Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat. Deputi Direktur 

Wilayah Jawa Barat Suwilwan Rachmat 

mengucapkan terima kasih kepada 

Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan 

kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal 

menyediakan data pekerja untuk Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Hal tersebut ia 

sampaikan usai mendampingi Presiden Joko 

Widodo saat penyerahan simbolis BSU 

kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

Kantor Pos Indonesia Bandung. Sampai saat 

ini Kanwil Jawa Barat telah menyediakan 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687171/pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-simak-5-syarat-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687171/pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-simak-5-syarat-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687171/pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-simak-5-syarat-ini
http://bandung.bisnis.com/read/20221014/550/1588005/dampingi-presiden-serahkan-bsu-ini-komitmen-bpjamsostek-jabar
http://bandung.bisnis.com/read/20221014/550/1588005/dampingi-presiden-serahkan-bsu-ini-komitmen-bpjamsostek-jabar
http://bandung.bisnis.com/read/20221014/550/1588005/dampingi-presiden-serahkan-bsu-ini-komitmen-bpjamsostek-jabar
http://bandung.bisnis.com/read/20221014/550/1588005/dampingi-presiden-serahkan-bsu-ini-komitmen-bpjamsostek-jabar
http://bandung.bisnis.com/read/20221014/550/1588005/dampingi-presiden-serahkan-bsu-ini-komitmen-bpjamsostek-jabar
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data sesuai kriteria sebanyak 1,6 juta data 

pekerja untuk BSU dari 2,1 juta pekerja yg 

elligible mendapatkan BSU di Jawa Barat. 

104

. 

14 

October 

2022 

Bantuan Paket 

Pelatihan Kerja 

Tahun 2023, Kota 

Banjar Hanya dapat 

9 Paket 

Negative Harapan 

Rakyat 

Bantuan pelatihan kerja untuk tahun 2023, 

Kota Banjar, Jawa Barat, mendapatkan 9 

paket dari pemerintah pusat melalui 

Kemenaker RI. Sebelumnya pada tahun 

2022, Kota Banjar mendapatkan 13 paket. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, 

Sunarto mengatakan, baket bantuan 

pelatihan dari pemerintah pusat yang 

didapat tersebut berkurang dari tahun 2022 

yang mencapai 13 paket bantuan pelatihan, 

berikut 5 paket bantuan untuk Lapas Banjar. 

"Kami harap ada penambahan lagi untuk 

paket program bantuan pelatihan tahun 

2023 mendatang. 

105

. 

14 

October 

2022 

Pesan Menaker Ida 

kepada Kopri: 

Pastikan 

Perempuan Melek 

Digital 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meminta Korps Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri 

(Kopri) memberikan manfaat bagi kemajuan 

kaum perempuan yang dimulai dari diri 

masing-masing. Menurutnya, sebagai 

organisasi pergerakan, Kopri memiliki tugas 

untuk memajukan perempuan, salah 

satunya dengan meningkatkan jumlah 

perempuan yang melek digital. Dia 

mengatakan itu saat menghadiri sekaligus 

menjadi pembicara pada peringatan Hari 

Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun Kopri 

Pengurus Besar PMII di Gedung 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). Mengutip hasil riset dari 

International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID), Menaker Ida 

mengatakan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. 

106

. 

14 

October 

2022 

Blusukan ke 

Pemukiman, Mobil 

Training Pemkot 

Neutral Liputan 6 Dirinya apresiasi terobosan yang dilakukan 

Pemkot Tangerang melalui karena bisa 

mencari solusi di tengah tantangan 

ketenagakerjaan Indonesia. Liputan6.com, 

Jakarta Pemerintah pusat melalui 

http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bantuan-paket-pelatihan-kerja-tahun-2023-kota-banjar-hanya-dapat-9-paket
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bantuan-paket-pelatihan-kerja-tahun-2023-kota-banjar-hanya-dapat-9-paket
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bantuan-paket-pelatihan-kerja-tahun-2023-kota-banjar-hanya-dapat-9-paket
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bantuan-paket-pelatihan-kerja-tahun-2023-kota-banjar-hanya-dapat-9-paket
http://www.harapanrakyat.com/2022/10/bantuan-paket-pelatihan-kerja-tahun-2023-kota-banjar-hanya-dapat-9-paket
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/202256926/pesan-menaker-ida-kepada-kopri-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/202256926/pesan-menaker-ida-kepada-kopri-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/202256926/pesan-menaker-ida-kepada-kopri-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/202256926/pesan-menaker-ida-kepada-kopri-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/14/202256926/pesan-menaker-ida-kepada-kopri-pastikan-perempuan-melek-digital
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097570/blusukan-ke-pemukiman-mobil-training-pemkot-tangerang-latih-calon-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097570/blusukan-ke-pemukiman-mobil-training-pemkot-tangerang-latih-calon-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097570/blusukan-ke-pemukiman-mobil-training-pemkot-tangerang-latih-calon-pekerja
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Tangerang Latih 

Calon Pekerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

meminta Pemerintah Kota (Pemkot) 

Tangerang untuk membuat Talent Expo 

untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

mencari kerja. Hal itu diungkapkan Direktur 

Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam 

Negeri (PTKDN), Nora Kartika Setyaningrum 

meninjau langsung job fair virtual Kota 

Tangerang edisi Sumpah Pemuda khusus di 

bulan Oktober ini. Dari pantauannya, baru 

Kota Tangerang yang terus rutin dan 

berkomitmen menggelar job fair virtual 

setiap bulan. 

107

. 

14 

October 

2022 

BSU Masuki Tahap 

6, Belum Juga 

Masuk Rekening? 

Kemnaker Buka 

Suara 

Negative Jabar 

Ekspres 

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi menjelaskan bahwa saat ini 

pihaknya masih menunggu data calon 

penerima BSU sebesar Rp600 ribu dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh yang 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp 3,5 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 mikro. BLT Subsidi Gaji atau 

BSU 2022 tahap ke-5 telah disalurkan 

kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66% 

melalui Bank Himbara. Tak sedikit yang 

bertanya-tanya kapan BSU tahap 6 cair? 

108

. 

14 

October 

2022 

Menaker: 

Organisasi 

Pergerakan KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, menghadiri sekaligus menjadi 

pembicara pada peringatan Hari Lahir 

(Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri 

(KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di 

Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, 

Jumat (14/10/2022). Dalam sambutannya 

Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai 

organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan 

yang dimulai dari diri masing-masing. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097570/blusukan-ke-pemukiman-mobil-training-pemkot-tangerang-latih-calon-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097570/blusukan-ke-pemukiman-mobil-training-pemkot-tangerang-latih-calon-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/bsu-masuki-tahap-6-belum-juga-masuk-rekening-kemnaker-buka-suara
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/bsu-masuki-tahap-6-belum-juga-masuk-rekening-kemnaker-buka-suara
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/bsu-masuki-tahap-6-belum-juga-masuk-rekening-kemnaker-buka-suara
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/bsu-masuki-tahap-6-belum-juga-masuk-rekening-kemnaker-buka-suara
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/bsu-masuki-tahap-6-belum-juga-masuk-rekening-kemnaker-buka-suara
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-organisasi-pergerakan-kopri.html
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menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ucap Menaker. Menaker 

mengungkapkan, hasil riset dari 

International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, 

perempuan yang masuk kategori rentan 

kerap terbentur hambatan mental dalam 

penguasaan teknis dan keterampilan 

teknologi digital. 

109

. 

14 

October 

2022 

3 Cara Mudah Cek 

Penerima BSU 2022 

Tahap 5 Lewat HP 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Dirangkum PikiranRakyat-Depok.com, 

berikut ini 3 cara atau langkah mudah cek 

penerima BSU 2022 tahap 5 yang bisa 

dilakukan pekerja. Penyaluran BSU 2022 

masih terus dilakukan dan kini telah 

mencapai penyaluran tahap 5 yang baru 

dimulai pada 12 Oktober 2022. Bagi kamu 

yang ingin melihat apakah menjadi salah 

satu penerima BSU 2022, bisa memakai HP 

untuk cek penerima bantuan Rp600. 000 

tersebut. Terdapat tiga cara mudah untuk 

cek penerima BSU 2022 tahap 5 yang bisa 

dilakukan dengan menggunakan HP. 

110

. 

14 

October 

2022 

Kenapa Penyaluran 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 dari BSU Tahap 

5 Ada Perbedaan? 

Kemnaker Beri 

Penjelasan Begini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pemerintah melalui Kemnaker masih 

membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja 

untuk mendapatkan BSU tahap 5 senilai 

Rp600.000. Seperti tahap sebelumnya, BSU 

tahap 5 ini bakal disalurkan Kemnaker 

kepada pekerja yang telah memenuhi syarat. 

Bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat 

penerima BSU tahap 5 dari Kemnaker maka 

mereka hanya perlu cek status pencairan di 

kemnaker.go.id. Diketahui bersama, status 

pencairan yang akan dilihat pekerja pada 

penyaluran BSU tahap 5 di antaranya 'Calon', 

'Penetapan', dan 'Penyaluran'. Nantinya 

apabila subsidi gaji Rp600. 000 sudah 

disalurkan Kemnaker maka status pencairan 

yang didapat adalah 'Penyaluran'. Namun 

tidak selamanya pekerja yang status 

pencairan sudah 'Penyaluran' subsidi gaji 

akan langsung diterima mereka. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682489/3-cara-mudah-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682489/3-cara-mudah-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682489/3-cara-mudah-cek-penerima-bsu-2022-tahap-5-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682727/kenapa-penyaluran-subsidi-gaji-rp600000-dari-bsu-tahap-5-ada-perbedaan-kemnaker-beri-penjelasan-begini
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111

. 

14 

October 

2022 

KOPRI Harus Beri 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan dalam 

Melek Digital 

Positive Infopublik.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyampaikan Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) sebagai 

organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan 

yang dimulai dari diri masing-masing 

terutama dalam melek digital. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa 

menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker dalam menghadiri 

sekaligus menjadi pembicara pada 

peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 

tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). "Padahal, kesetaraan gender 

pada dunia digital juga merupakan bagian 

dari cita-cita global dalam rumusan 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

2030," kata Menaker. Menaker 

mengharapkan KOPRI dapat mengakselerasi 

kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar 

bisa menjadi pribadi yang mandiri dan 

mampu berkontribusi dalam kemajuan 

pergerakan organisasi KOPRI. 

112

. 

14 

October 

2022 

Notifikasi Sudah 

Masuk tapi BSU 

Rp600. 000 Belum 

Ada di Rekening, Ini 

Penyebabnya 

Neutral Okezone Jika notifikasi BSU telah tersalurkan sudah 

diterima tapi dana BLT subsidi gaji Rp600. 

000 belum didapat, ada beberapa hal yang 

mesti diperhatikan. Melalui akun Instagram 

@Kemnaker, Jumat (14/10/2022), 

memberitahukan jika notifikasi BSU suda 

diterima tapi dananya belum ada 

kemungkinan Renaker memiliki lebih dari 

satu rekening Himbara. Sudah terima 

notifikasi BSU belum? Pasalnya, BSU atau 

BLT subsidi tahap 5 sudah mulai disalurkan 

kepada pekerja yang memenuhi 

persyaratan. 

113

. 

14 

October 

2022 

Jokowi Imbau 

Pekerja jadi Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Jabar 

Ekspres 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675496/kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan-dalam-melek-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675496/kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan-dalam-melek-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675496/kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan-dalam-melek-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675496/kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan-dalam-melek-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675496/kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan-dalam-melek-digital
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687163/notifikasi-sudah-masuk-tapi-bsu-rp600-000-belum-ada-di-rekening-ini-penyebabnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687163/notifikasi-sudah-masuk-tapi-bsu-rp600-000-belum-ada-di-rekening-ini-penyebabnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687163/notifikasi-sudah-masuk-tapi-bsu-rp600-000-belum-ada-di-rekening-ini-penyebabnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687163/notifikasi-sudah-masuk-tapi-bsu-rp600-000-belum-ada-di-rekening-ini-penyebabnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687163/notifikasi-sudah-masuk-tapi-bsu-rp600-000-belum-ada-di-rekening-ini-penyebabnya
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/jokowi-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/jokowi-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/jokowi-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/14/jokowi-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Saat berdialog dengan para penerima BSU, 

Jokowi mengimbau seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Presiden yang 

didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, ingin 

memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

pemerintah tersebut telah diterima dan 

digunakan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Memang ini masih terus berjalan sampai 

selesai," ungkap Jokowi, saat meninjau 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

para pekerja di Bandung, baru-baru ini. 

114

. 

14 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Akhirnya Cair! 

Pekerja dengan 

Kategori Ini Berhak 

Terima BLT Subsidi 

Upah Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Artikel ini akan menyajikan informasi 

mengenai bantuan subsidi upah atau BSU 

2022 tahap 5 yang dikabarkan telah cair. 

Sebagaimana diketahui, BSU 2022 atau BLT 

subsidi upah merupakan salah satu program 

bantalan sosial dari pemerintah yang telah 

diluncurkan sejak awal September lalu. 

Tujuan diadakannya BSU 2022 ini ialah 

diharapkan dapat membantu para pekerja 

dan buruh yang terdampak oleh kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM). 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan 

BSU 2022 telah berlangsung empat tahap di 

mana sebanyak 8.168.987 pekerja dan buruh 

telah mendapatkan BLT subsidi upah ini. 

115

. 

14 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 5 

Cair? Segera Login 

di 

bsu.kemnaker.go.id 

agar Dapat BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kapan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 

5 cair? Simak penjelasannya di artikel ini. 

Pemerintah melalui Kemnaker kembali 

mengumumkan penyaluran BSU tahap 5 

pada bulan Oktober 2022. Tepatnya, 

Kemnaker mengumumkan bahwa BSU tahap 

5 sudah mulai dicairkan atau disalurkan 

kepada para pekerja yang telah ditetapkan 

sebagai penerima BLT subsidi gaji senilai 

Rp600.000. Kepastian tersebut diumumkan 

melalui akun instagram Kemnaker pada 12 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683027/bsu-2022-tahap-5-akhirnya-cair-pekerja-dengan-kategori-ini-berhak-terima-blt-subsidi-upah-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682895/kapan-bsu-tahap-5-cair-segera-login-di-bsukemnakergoid-agar-dapat-blt-subsidi-gaji-rp600000
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Oktober 2022 yang menginformasikan 

penyaluran BSU tahap 5. 

116

. 

14 

October 

2022 

BLT BBM 

Tersalurkan 99,48 

Persen di Jawa 

Barat, Presiden 

Jokowi Pastikan 

Penyaluran Bansos 

Lancar 

Positive Koran 

Bumn 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali 

menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) 

BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) 

kepada para penerima manfaat di Kantor 

Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 

Kamis, 13 Oktober 2022. Memang ini masih 

terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden 

Jokowi. Turut mendampingi Presiden dalam 

kegiatan tersebut antara lain Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri 

BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan 

Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos 

Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo. Dalam kunjungan 

tersebut, Presiden memastikan bahwa 

penyaluran BLT BBM dan BSU berjalan 

dengan baik. 

117

. 

15 

October 

2022 

Anggota Keluarga 

Dapat Bansos, Anda 

Masih Bisa Dapat 

BSU? 

Neutral En.badaksa

tu.com 

Kendati demikian, masih ada pekerja yang 

kebingungan apabila masih satu Kartu 

Keluarga sudah menerima manfaat atau 

bantuan yang lain, apakah mereka masih 

bisa mendapatkan BSU. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hingga 

tahap kelima telah tersalurkan kepada 

8.432.533 pekerja/buruh yang memenuhi 

persyaratan dari Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. Penyaluran akan diberikan 

kepada 14,6 juta pekerja dan baru 

direalisasikan sebanyak 8,4 juta penerima. 

Untuk daerah Jawa Barat dari target 

penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat 

ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 

orang atau 69,80 persen. 

http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://koranbumn.com/blt-bbm-tersalurkan-9948-persen-di-jawa-barat-presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bansos-lancar
http://en.badaksatu.com/uang/169405/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://en.badaksatu.com/uang/169405/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://en.badaksatu.com/uang/169405/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://en.badaksatu.com/uang/169405/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
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. 

15 

October 

2022 

Notifikasi Masih 

Calon, BSU Rp600. 

000 Dicairkan Lewat 

Kantor Pos 

Positive Okezone "Notifikasi #BSU Rekanaker Masih Calon? 

Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sudah mulai memasuki 

tahap 6. Mohon bersabar, Dana BSUmu akan 

disalurkan melalui @posindonesia.ig ya," 

tulis @kemnaker dalam keretangan 

unggahan dikutip. Kami akan salurkan 

melalui Pos Indonesia, mulai minggu depan 

akan mulai kita salurkan melalui Pos 

Indonesia," pungkasnya. 

119

. 

15 

October 

2022 

LP-KPK Pertanyakan 

Realisasi Pilot 

Project SPSK Arab 

Saudi 

Negative Suara Lp 

Kpk 

Com-Komisi Nasional Lembaga pengawasan 

Kebijakan Pemerintah dan Keadilan kembali 

menyoroti lambatnya realisasi Sistem 

Pelayanan Satu Kanal ke Saudi Arabia, 

Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati 

Technical Arrangements, yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), pada 11 Agustus 2022 lalu namun 

hingga saat ini belum dapat dilaksanakan 

sebagaimana yang Kita harapkan bersama, 

sementata Rakyat membutuhkan pekerjaan 

dan Penghidupan yang layak paska pandemi 

Covid-19, akibatnya banyak para Pekerja 

Migran Indonesia mengambil jalan pintas, 

ujar Wasekjend 1 Komnas LP-KPK Amri 

Piliang. "Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab 

Saudi ini menciptakan 3 peluang, terkait 

penempatan kembali PMI ke Timur Tengah," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, 

Senin (22/8). Ketiga, dengan adanya 

memorandum tersebut membika peluang 

kesemoatan kerja layak bagi pencari kerja 

yang berminat bekerja di Arab Saudi. 

Meskipun TA SPSK Indonesia-Arab Saudi 

terbatas pada penempatan PMI di sektor 

domestik Arab Saudi. 

120

. 

15 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Ajak Pekerja Jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Pojok 

Bandung 

Presiden Joko Widodo kembali meninjau 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di 

Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687374/notifikasi-masih-calon-bsu-rp600-000-dicairkan-lewat-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687374/notifikasi-masih-calon-bsu-rp600-000-dicairkan-lewat-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687374/notifikasi-masih-calon-bsu-rp600-000-dicairkan-lewat-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687374/notifikasi-masih-calon-bsu-rp600-000-dicairkan-lewat-kantor-pos
http://suaralpkpk.com/lpkpk-pertanyakan-realisasi-pilot-project-spsk-arab-saudi
http://suaralpkpk.com/lpkpk-pertanyakan-realisasi-pilot-project-spsk-arab-saudi
http://suaralpkpk.com/lpkpk-pertanyakan-realisasi-pilot-project-spsk-arab-saudi
http://suaralpkpk.com/lpkpk-pertanyakan-realisasi-pilot-project-spsk-arab-saudi
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/15/presiden-jokowi-ajak-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/15/presiden-jokowi-ajak-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/15/presiden-jokowi-ajak-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/15/presiden-jokowi-ajak-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Presiden yang didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, 

ingin memastikan bahwa bantuan yang 

diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Memang ini masih terus berjalan sampai 

selesai," ungkap Jokowi. Saat berdialog 

dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK. 

121

. 

15 

October 

2022 

SDM Sektor Hotel 

dan Restoran yang 

Berkompeten Masih 

Minim 

Negative Neraca Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyebut jumlah sumber daya manusia 

(SDM) sektor perhotelan dan restoran yang 

mengantongi sertifikat kompetensi di 

Indonesia masih minim. Menurut Deddy, 

para pekerja sektor perhotelan, khususnya 

yang memiliki kompetensi di bidang "food 

and beverage" (F&B) hingga saat ini masih 

banyak dicari untuk meningkatkan reputasi 

atau daya tawar hotel karena yang memiliki 

keahlian bidang F&B jumlahnya masih 

kurang. Berdasarkan data Kemnaker 

dibutuhkan lebih dari 8,6 juta tenaga kerja 

untuk sektor perhotelan di Indonesia yang 

didominasi bagian "food and beverage" dari 

berbagai strata dengan peran dan tugasnya 

masing-masing. Direktur Nusa International 

Hospitality Course (NIHC) Enny Karmin 

mengakui sumber daya manusia menjadi 

kebutuhan penting yang menggerakkan 

bidang perhotelan dan pariwisata di tengah 

menggeliatnya industri "hospitality" di 

Yogyakarta setelah penularan COVID-19 

melandai. 

122

. 

15 

October 

2022 

Segera Akses 

bsu.kemnaker.go.id 

Pakai NIK KTP untuk 

Cek Penerima BSU 

Tahap 5 Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Cek penerima BSU tahap 5 Rp600. 000 lewat 

link bsu.kemnaker.go.id, caranya cukup 

mudah karena hanya membutuhkan NIK 

KTP. Oleh karena itu, pekerja segera akses 

link bsu.kemnaker.go.id untuk cek penerima 

BSU tahap 5. Akan tetapi sebelum masuk 

http://www.neraca.co.id/article/169791/sdm-sektor-hotel-dan-restoran-yang-berkompeten-masih-minim
http://www.neraca.co.id/article/169791/sdm-sektor-hotel-dan-restoran-yang-berkompeten-masih-minim
http://www.neraca.co.id/article/169791/sdm-sektor-hotel-dan-restoran-yang-berkompeten-masih-minim
http://www.neraca.co.id/article/169791/sdm-sektor-hotel-dan-restoran-yang-berkompeten-masih-minim
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683534/segera-akses-bsukemnakergoid-pakai-nik-ktp-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683534/segera-akses-bsukemnakergoid-pakai-nik-ktp-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683534/segera-akses-bsukemnakergoid-pakai-nik-ktp-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683534/segera-akses-bsukemnakergoid-pakai-nik-ktp-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683534/segera-akses-bsukemnakergoid-pakai-nik-ktp-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-5-rp600000


 

60 

 

link bsu.kemnaker.go.id untuk cek penerima 

BSU tahap 5, Anda perlu mengetahui bahwa 

bantuan Rp600,000 ini hanya diberikan 

khusus bagi pekerja yang telah memenuhi 

syarat saja,. Bila terdaftar sebagai penerima 

BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id, 

pekerja bisa dapatkan bantuan Rp600. 000 

yang dikirimkan melalui rekening bank 

Himbara. 

123

. 

15 

October 

2022 

Kopri Harus 

Bermanfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan - Suara 

Karya 

Positive Suarakarya

.id 

SUARAKARYA.ID : Korps PMII Puteri (Kopri) 

sebagai organisasi pergerakan harus 

memberikan manfaat, bagi kemajuan kaum 

perempuan yang dimulai dari diri masing-

masing. "Padahal, kesetaraan gender pada 

dunia digital juga merupakan bagian dari 

cita-cita global dalam rumusan Sustainable 

Development Goals (SDGs) 2030," kata 

Menaker. "Ketika membahas ketimpangan 

digital bagi kaum perempuan, pastikan kita 

bisa menjadi generasi perempuan yang 

melek digital," ujar Menaker.. Semua 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah, pada peringatan 

Hari Lahir (Harlah) ke-55, KOPRI, Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). 

124

. 

15 

October 

2022 

Cek Penyaluran BSU 

di Bandung, 

Presiden Jokowi 

Minta Pekerja 

Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Metro Tv Saat melakukan kunjungan kerja di 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Presiden 

Joko Widodo ingin memastikan BSU yang 

disalurkan telah diterima dan digunakan 

para pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

pokok. Presiden mengungkapkan dasar 

penyaluran BSU menggunakan data 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga 

para pekerja diminta untuk memastikan diri 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo 

memastikan penyaluran BSU terus dilakukan 

untuk membantu pekerja memenuhi 

kebutuhan pokok. Untuk penyaluran BSU di 

kota dan Kabupaten Bandung, tercatat 230 

ribu orang sudah menerima BSU. 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605196859/kopri-harus-bermanfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605196859/kopri-harus-bermanfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605196859/kopri-harus-bermanfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605196859/kopri-harus-bermanfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605196859/kopri-harus-bermanfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metrotvnews.com/play/b7WCRzY4-cek-penyaluran-bsu-di-bandung-presiden-jokowi-minta-pekerja-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
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125

. 

15 

October 

2022 

Presiden Pastikan 

Penyaluran BSU dan 

BLT BBM di Jawa 

Barat Berjalan 

Lancar 

Positive Figur News PresidenJokowi menyerahkan BLT BBM dan 

BSU, di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa 

Barat, Kamis (13/10/2022). Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan 

bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 

/10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, 

Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT 

BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan 

tersebut antara lain Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 

Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur 

Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 

Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.. (Foto: 

BPMI Setpres). 

126

. 

15 

October 

2022 

Notifikasi Penerima 

BSU Masih Calon? 

Simak 

Penjelasannya di 

Sini! 

Neutral Ayoindone

sia.com 

Diketahui BSU tahap 5 baru saja disalurkan 

mulai 12 Oktober 2022 lalu yang diumumkan 

melalui official Instagram Kemnaker. 

Kemnaker memberikan solusi untuk bisa 

menyalurkan BSU kepada calon penerima 

yakni akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia. Sembari menunggu BSU akan 

disalurkan kepada calon penerima manfaat 

pastikan memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan oleh BSU dan diwajibkan 

untuk selalu update pemutakhiran data 

terbaru. Calon penerima manfaat banyak 

yang mengeluhkan notifikasi BSU masih 

calon. 

127

. 

15 

October 

2022 

Syarat dan Cara Beli 

Rumah Pakai BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan 

memberikan peluang kepada para peserta 

bagi yang ingin memiliki rumah melalui 

Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR. Lantas, 

apa syarat dan cara membeli rumah pakai 

BPJS Ketenagakerjaan? Dilansir dari laman 

bpjsketenagakerjaa.go.id, Sabtu 

http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-pastikan-penyaluran-bsu-dan.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-pastikan-penyaluran-bsu-dan.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-pastikan-penyaluran-bsu-dan.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-pastikan-penyaluran-bsu-dan.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-pastikan-penyaluran-bsu-dan.html
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015198422/notifikasi-penerima-bsu-masih-calon-simak-penjelasannya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015198422/notifikasi-penerima-bsu-masih-calon-simak-penjelasannya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015198422/notifikasi-penerima-bsu-masih-calon-simak-penjelasannya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015198422/notifikasi-penerima-bsu-masih-calon-simak-penjelasannya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015198422/notifikasi-penerima-bsu-masih-calon-simak-penjelasannya-di-sini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097142/syarat-dan-cara-beli-rumah-pakai-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097142/syarat-dan-cara-beli-rumah-pakai-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097142/syarat-dan-cara-beli-rumah-pakai-bpjs-ketenagakerjaan
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(15/10/2022), BPJS Ketenagakerjaan 

memberikan fasilitas pembiayaan 

perumahan bagi para peserta khususnya 

program Jaminan Hari Tua atau JHT dengan 

bunga pinjaman yang lebih rendah. Dikutip 

dari Permenaker tersebut, MTL adalah 

pembiayaan perumahan dan/atau manfaat 

lain yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan kepada peserta program 

JHT. 

128

. 

15 

October 

2022 

Menaker: Kita 

Harus Pastikan 

Perempuan Melek 

Digital 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, berdasarkan hasil 

riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID), 

perempuan yang masuk kategori rentan 

kerap terbentur hambatan mental dalam 

penguasaan teknis dan keterampilan 

teknologi digital. Oleh sebab itu, lanjut 

Menaker, KOPRI sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. Padahal kata dia, 

kesetaraan gender di dunia digital juga 

merupakan bagian dari cita-cita global dalam 

rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030. Hal itu ia ungkapkan saat 

peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-55 tahun 

Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB 

PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional 

Jakarta. 

129

. 

15 

October 

2022 

7 Fakta BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 Cair 

ke Pekerja yang Tak 

Punya Rekening 

Neutral Okezone Di bawah ini Okezone Sabtu (15/10/2022), 

telah merangkum fakta BLT Subsidi Gaji Cair 

di Kantor Pos. 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. 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 

sekitar 1,4 juta pekerja yang akan 

mendapatkan BSU. Bagi pekerja yang 

memenuhi syarat menjadi penerima tetapi 

tidak mempunyai rekening Bank Himbara 

bisa datang langsung ke kantor pos terdekat 

http://money.kompas.com/read/2022/10/15/070000826/menaker--kita-harus-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/070000826/menaker--kita-harus-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/070000826/menaker--kita-harus-pastikan-perempuan-melek-digital
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/070000826/menaker--kita-harus-pastikan-perempuan-melek-digital
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687066/7-fakta-blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-ke-pekerja-yang-tak-punya-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687066/7-fakta-blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-ke-pekerja-yang-tak-punya-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687066/7-fakta-blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-ke-pekerja-yang-tak-punya-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687066/7-fakta-blt-subsidi-gaji-rp600-000-cair-ke-pekerja-yang-tak-punya-rekening
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untuk melakukan pencairan, namun para 

pekerja juga wajib mengetahui syarat 

mencairkan BSU terlebih dahulu. 

130

. 

15 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Bisa 

Diambil di Kantor 

Pos, Pekerja Cek 

Syaratnya Dulu Ya! 

Neutral Okezone Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos 

akan dimulai minggu depan. "Rata-rata yang 

belum menerima ini adalah tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara. Kami akan 

salurkan melalui Pos Indonesia, mulai 

minggu depan akan mulai kita salurkan 

melalui Pos Indonesia," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, 

Sabtu (15/10/2022). Diketahui, penyaluran 

BSU hingga tahap 5 ini hanya disalurkan 

melalui Bank Himbara sebanyak 8.432.533 

pekerja atau setara 65,66% dari realisasi 

target penyaluran BSU 2022. 

131

. 

15 

October 

2022 

Klik 

bsu.kemnaker.go.id 

untuk Cek Status 

Penerima BSU 

Tahap 5 2022 dan 

Cairkan BLT Gaji 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak sampai habis cara cek status penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 2022 

agar dapat BLT gaji Rp600. 000 dengan klik 

bsu.kemnaker.go.id. Pekerja yang ditetapkan 

jadi penerima BSU 2022 setelah klik 

bsu.kemnaker.go.id berhak cairkan BLT gaji 

Rp600.000. Sudah diketahui, Kemnaker 

sudah menyalurkan BSU tahap 5 sejak Rabu, 

12 Oktober 2022 kemarin. Sebab itu, segera 

klik bsu.kemnaker.go.id untuk cek status 

pekerja penerima BSU tahap 5 2022 agar 

dapat BLT gaji Rp600.000. Hingga saat ini, 

BSU 2022 sudah disalurkan kepada 8,1 juta 

pekerja yang ditetapkan sebagai penerima 

BLT gaji, seperti yang diungkapkan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Sebelum klik 

bsu.kemnaker.go.id, ketahui terlebih dahulu 

syarat agar jadi penerima BSU tahap 5 2022 

di bawah ini:. - Gaji maksimal Rp3,5 juta. 

132

. 

15 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 6 

Cair Awal Pekan 

Depan, Tahap 7 

Kapan? Ini Bocoran 

Jadwalnya dari 

Kemnaker 

Neutral Tribun 

News 

Jakarta 

Berikut bocoran jadwal penyaluran BSU 

2022 dari Kemnaker. Tahap 6 cair awal 

pekan depan. Tahap 7 kapan?. Diketahui, 

pemerintah telah penyaluran BSU 2022 

hingga tahap 5. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687296/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-cek-syaratnya-dulu-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687296/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-cek-syaratnya-dulu-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687296/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-cek-syaratnya-dulu-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687296/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-cek-syaratnya-dulu-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687296/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-cek-syaratnya-dulu-ya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095683987/klik-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-tahap-5-2022-dan-cairkan-blt-gaji-rp600000
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-2022-tahap-6-cair-awal-pekan-depan-tahap-7-kapan-ini-bocoran-jadwalnya-dari-kemnaker
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133

. 

15 

October 

2022 

Dana BSU Tahap 5 

2022 Kamu Sudah 

Masuk Rekening 

atau Belum? Begini 

Cara Ceknya secara 

Online via HP 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU tahap 5 2022 merupakan bansos yang 

disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagi pekerja di 

industri yang telah ditetapkan. Kemnaker 

akan menyalurkan BLT gaji Rp600. 000 ke 

rekening pekerja yang ditetapkan jadi 

penerima BSU tahap 5 2022. Lantas, apakah 

dana BSU tahap 5 2022 kamu sudah masuk 

rekening atau belum? begini cara ceknya 

secara online via HP sebagaimana dikutip 

Pikiranrakyat-depok.com dari Kemnaker. 

Untuk cek dana BSU tahap 5 2022 kamu 

sudah masuk rekening atau belum, pekerja 

bisa melakukannya secara online via HP 

dengan akses link bsu.kemnaker.go.id. 

Setelah mengakses link bsu.kemnaker.go.id, 

pekerja bisa ikuti langkah berikut:. 

134

. 

15 

October 

2022 

Info Lowongan 

Kerja S1 Fresh 

Graduate PT 

Petrosea Tbk, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Positive Semarangk

u.com 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan 

kerja yang tersedia di PT Petrosea Tbk. " PT 

Petrosea Tbk membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya. 

135

. 

15 

October 

2022 

Cara Cek Status 

Pencairan BSU 

Tahap 5 2022 bagi 

Pekerja, Login 

bsu.kemnaker.go.id 

dan Cairkan 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pencairan BSU tahap 5 tahun 2022 sebesar 

Rp600. 000 bisa di cek melalui situs resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

RI, yaitu login bsu.kemnaker.go.id. Dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker, cek 

status pencairan BSU tahap 5 tahun 2022, di 

situs bsu.kemnaker.go.id dan ketahui tanda 

jika telah cair ke rekening. BSU tahap 5 

tahun 2022 disalurkan kepada para pekerja 

atau buruh sejak Senin, 10 Oktober 2022 

sebesar Rp600.000. Adapun pencairan BSU 

tahap 5 sebesar Rp600. 000 bisa dilakukan 

melalui rekening bank maupun Kantor Pos 

terdekat. Cara cek status penyaluran BSU 

tahap 5 melalui laman bsu.kemnaker.go.id, 

dengan mengikuti langkah berikut ini:. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 tahun 

2022 telah disalurkan untuk para pekerja 

atau buruh di Indonesia. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684249/dana-bsu-tahap-5-2022-kamu-sudah-masuk-rekening-atau-belum-begini-cara-ceknya-secara-online-via-hp
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315684358/info-lowongan-kerja-s1-fresh-graduate-pt-petrosea-tbk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684406/cara-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-2022-bagi-pekerja-login-bsukemnakergoid-dan-cairkan-rp600000
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136

. 

15 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair? 

Begini cara Daftar 

Bansos Rp 600 Ribu 

dari Kemnaker! 

Positive Tribun 

Pontianak 

BSU Tahap 6 akan dicairkan menurut Ida 

Fauziah sebagai Kemnaker menghimbau 

agar pencairan Bansos lewat Bank Himbara 

harus segera tuntas Oktober 2022. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

secara keseluruhan mengajukan anggaran 

sebesar Rp8,7 triliun untuk penyaluran BSU 

kepada 14,6 juta pekerja. Itulah informasi 

terkait penyaluran BSU tahap 6 yang akan 

digulirkan secara langsung setelah pencairan 

BSU tahap 5 selesai pekan ini, lengkap pada 

artikel diatas syarat-syarat untuk mendaftar 

BSU dan cara mendaftar dengan Link yang 

kami sediakan. Cara lain untuk mencairkan 

akan diterapkan melalui Kantor Pos, Alasan 

pencairan BSU dari Kantor Pos bertujuan 

supaya para pekerja yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara dapat lebih cepat 

mencairkan dana BSU tanpa menunggu 

pekerja tersebut membuat rekening. 

137

. 

15 

October 

2022 

Cara Mencairkan 

BSU 2022 Bagi 

Pekerja dengan 

Rekening Bank 

Swasta, Update 

Data Rekening di 

Sini 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

Berikut panduan 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. 

Pencairan BSU 2022 bagi para pekerja 

dengan rekening bank swasta tetap 

dilakukan melalui Bank Himbara. 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. 

138

. 

15 

October 

2022 

4 Fakta Mengenai 

Pengangguran di 

Indonesia Selama 

Tahun 2020 

Negative Hariannasi

onal.com 

harian-nasional.com/- Pengangguran di 

Indonesia pada tahun 2020 lalu mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 

2020 lalu menjadi salah satu tahun terberat 

bagi masyaraakat dunia, termasuk 

Indonesia. Lewat artikel kali ini Glints akan 

memberikan beberapa fakta mengenai 

pengangguran di Indonesia selama tahun 

2020. Com Dilansir dari CNBC, Kementerian 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mencairkan-bsu-2022-bagi-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-update-data-rekening-di-sini
http://harian-nasional.com/4-fakta-mengenai-pengangguran-di-indonesia-selama-tahun-2020
http://harian-nasional.com/4-fakta-mengenai-pengangguran-di-indonesia-selama-tahun-2020
http://harian-nasional.com/4-fakta-mengenai-pengangguran-di-indonesia-selama-tahun-2020
http://harian-nasional.com/4-fakta-mengenai-pengangguran-di-indonesia-selama-tahun-2020
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Ketenagakerjaan Indonesia telah merilis 

Laporan Tahun 2020 yang berisikan 

informasi penting seputar ketenagakerjaan. 

139

. 

15 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair? 

Begini cara Daftar 

Bansos Rp 600 Ribu 

dari Kemnaker 

Positive Newsexplo

rer.net 

BSU tahap 6 Rp 600 Ribu Akan Cair? Apa 

Bedanya BLT BBM dan BSU Gaji? cek Syarat 

dan Kriteria Penerima Bansos Rp 600 Ribu 

Disini! BSU Tahap 6 akan dicairkan menurut 

Ida Fauziah sebagai Kemnaker menghimbau 

agar pencairan Bansos lewat Bank Himbara 

harus segera tuntas Oktober 2022. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

secara keseluruhan mengajukan anggaran 

sebesar Rp8,7 triliun untuk penyaluran BSU 

kepada 14,6 juta pekerja. 

140

. 

15 

October 

2022 

Penyebab Notifikasi 

BSU 2022 Masih 

Menjadi 'Calon 

Penerima', Ini 

Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Seperti yang diketahui, BSU 2022 hingga 

bulan Oktober ini sudah mencapai tahap ke-

5 untuk disalurkan kepada para pekerja. 

Sampai saat ini sudah tersalurkan sebanyak 

8.432.533 orang atau setara 65,66 persen 

pada BSU 2022 tahap ke-5. Dalam status 

penerimaan BSU 2022 para pekerja akan 

menerima 3 notifikasi yang tertera dengan 

keterangan:. Lalu sebagai 'Penetapan', yaitu 

Anda ditetapkan sebagai penerima BSU 

2022, itu menandakan status pekerja 

menjadi penerima BLT subsidi gaji tahap 5. 

141

. 

15 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Sedang Cair, Pekerja 

Bisa Cek Nama 

Penerima BLT 

Rp600. 000 dengan 

Akses 

kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 

sedang cair, pekerja bisa cek nama penerima 

BLT Subsidi Gaji via link kemnaker.go.id. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menyalurkan BSU 2022 tahap 5 sejak 

Rabu, 12 Oktober 2022. Penyaluran BSU 

2022 tahap 5 berlangsung dalam seminggu 

ke depan sejak hari pencairan. Para pekerja 

dan buruh yang memenuhi syarat bakal 

menerima BSU 2022 tahap 5 yang sedang 

cair senilai Rp600.000. Maka dari itu, pekerja 

atau buruh bisa segera cek nama penerima 

BSU 2022 tahap 5 untuk mengambil bantuan 

uang tunai tersebut. Seperti diketahui, BSU 

2022 merupakan salah satu program 

bantalan sosial dari pemerintah yang 

diluncurkan pada awal September 2022 lalu. 

http://newsexplorer.net/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker-s4849262.html
http://newsexplorer.net/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker-s4849262.html
http://newsexplorer.net/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker-s4849262.html
http://newsexplorer.net/bsu-tahap-6-cair-begini-cara-daftar-bansos-rp-600-ribu-dari-kemnaker-s4849262.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684546/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-menjadi-calon-penerima-ini-penjelasan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684604/bsu-2022-tahap-5-sedang-cair-pekerja-bisa-cek-nama-penerima-blt-rp600000-dengan-akses-kemnakergoid
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2022 

Status BSU masih 

Calon Penerima, 

Kapan BSU 

Tersalurkan 

Kerekening? Ini 

Kata Menaker Ida 

Fauziyah! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Menanggapi pertanyaan dari sebagian 

masyarakat Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah mengungkapkan 

bahwa penyebab status BSU yang masih 

tercantum sebagai calon penerima. "Kepada 

teman-teman yang sudah menerima 

notifikasi sebagai calon penerima sedang 

dipastikan apakah sedang menerima 

bantuan yang lain," Ujar Ida Fauziyah dikutip 

dari Kompas. Kemudian Menaker Ida 

Fauziyah memastikan, jika rekening sudah 

benar-benar aktif dan kriterianya sudah 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Menurutnya, beberapa penyebab yang 

membuat keterangan itu belum berubah 

dan mengakibatkan bantuan langsung tunai 

( BLT ) upah belum juga tersalurkan. 
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Dana BSU Tahap 5 

2022 Belum Cair? 

Simak Alasan dan 

Cara Ajukan 

Pengaduannya via 

Link 

bantuan.kemnaker.

go.id 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kemnaker sudah mencairkan dana BSU 

tahap 5 2022 sebesar Rp600. 000 ke 

rekening pekerja. Namun, tidak sedikit 

pekerja yang belum menerima dana BSU 

tahap 5 2022 Rp600.000. Dikutip 

Pikiranrakyat-depok.com dari Kemnaker, 

simak alasan dan cara ajukan pengaduan 

dana BSU tahap 5 2022 belum cair via link 

bantuan.kemnaker.go.id. Terdapat beberapa 

alasan kenapa dana BSU tahap 5 2022 belum 

masuk ke rekening pekerja. Seperti yang 

sudah dijelaskan dalam video unggahan 

akun instagram @kemnaker, berikut alasan 

kenapa dana BSU tahap 5 2022 masih belum 

cair:. Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah 

masuk ke tahap 5 penyaluran sejak Rabu, 12 

Oktober 2022 kemarin. 
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Menaker Ida 

Tegaskan KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mendorong KOPRI 

sebagai organisasi pergerakan harus 

memberikan manfaat bagi kemajuan kaum 

perempuan yang dimulai dari diri masing-

masing. Hal tersebut disampaikan Menaker 

Ida saat menghadiri sekaligus menjadi 

pembicara pada peringatan Hari Lahir 

(Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri 

( KOPRI ) Pengurus Besar Pergerakan 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/status-bsu-masih-calon-penerima-kapan-bsu-tersalurkan-kerekening-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095684637/dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-simak-alasan-dan-cara-ajukan-pengaduannya-via-link-bantuankemnakergoid
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.dobrak.co/news/pr-935200627/menaker-ida-tegaskan-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
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Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di 

Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, 

Jumat (14/10/2022). "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, 

pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi 

perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker Ida. Menaker Ida mengungkapkan, 

hasil riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. 
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Cara Cek Pencairan 

BSU Tahap 6 Meski 

Satu KK Sudah 

Dapat PKH, Cuma 

Pakai NIK 

Neutral Ayo 

Bandung 

Pencairan BSU tahap 6 tetap disalurkan ke 

pekerja meski anggota keluarga dalam satu 

KK telah mendapat bantuan PKH dengan 

ketentuan tahu bagaimana cara 

mengeceknya. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi berharap bantuan 

subsidi upah cair pekan depan setelah 

mendapat data dari BPJS Ketenagakerjaan, 

termasuk bagi pekerja yang dalam satu KK 

anggota keluarga yang lain telah mendapat 

PKH. Bagaimana cara cek pencairan BSU 

tahap 6 meski anggota keluarga dalam satu 

KK telah mendapat bantuan PKH?. BLT BSU 

tahap 6 kapan cair? 
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BSU Pekerja dengan 

Rekening Bank 

Swasta Mulai Cair, 

Cek Cara 

Pencairannya 

Neutral Kompas Adapun BSU 2022 bagi pekerja dengan 

rekening bank swasta tetap disalurkan 

melalui bank himbara, seperti Bank Mandiri, 

BNI, Bank BRI, dan BTN. Sebagian pekerja 

dengan rekening bank swasta telah 

menerima dana bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji tahun 2022. Untuk itu, 

pekerja dengan rekening bank swasta wajib 

mengisikan data bank himbara secara 

mandiri agar dana bantuan BSU sebesar Rp 

600. 000 bisa dicairkan. "(Pekerja 

berekening bank swasta) boleh buka 

rekening di bank yang resmi menjadi 

penyaluran BSU. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795200559/cara-cek-pencairan-bsu-tahap-6-meski-satu-kk-sudah-dapat-pkh-cuma-pakai-nik
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795200559/cara-cek-pencairan-bsu-tahap-6-meski-satu-kk-sudah-dapat-pkh-cuma-pakai-nik
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795200559/cara-cek-pencairan-bsu-tahap-6-meski-satu-kk-sudah-dapat-pkh-cuma-pakai-nik
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795200559/cara-cek-pencairan-bsu-tahap-6-meski-satu-kk-sudah-dapat-pkh-cuma-pakai-nik
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795200559/cara-cek-pencairan-bsu-tahap-6-meski-satu-kk-sudah-dapat-pkh-cuma-pakai-nik
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/110045926/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-mulai-cair-cek-cara-pencairannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/110045926/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-mulai-cair-cek-cara-pencairannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/110045926/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-mulai-cair-cek-cara-pencairannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/110045926/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-mulai-cair-cek-cara-pencairannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/15/110045926/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-mulai-cair-cek-cara-pencairannya
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Anggota Keluarga 

Dapat Bansos, Anda 

Masih Bisa Dapat 

BSU? | 

merdeka.com 

Neutral Merdeka Kendati demikian, masih ada pekerja yang 

kebingungan apabila masih satu Kartu 

Keluarga sudah menerima manfaat atau 

bantuan yang lain, apakah mereka masih 

bisa mendapatkan BSU. Merdeka.com- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah 

mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 hingga tahap kelima telah tersalurkan 

kepada 8.432.533 pekerja/buruh yang 

memenuhi persyaratan dari Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 10 Tahun 2022. Penyaluran akan 

diberikan kepada 14,6 juta pekerja dan baru 

direalisasikan sebanyak 8,4 juta penerima. 

Untuk daerah Jawa Barat dari target 

penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat 

ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 

orang atau 69,80 persen. 
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Notifikasi BSU 

'Calon Penerima' 

Tak Kunjung 

Berubah, Ini 

Kendalanya | 

merdeka.com 

Negative Merdeka Merdeka.com- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 tahap kelima sudah disalurkan pada 

Rabu (12/10) kemarin. Hingga saat ini 

penyaluran BSU tahap keempat sudah 

mencapai 8,1 juta penerima. Sehingga ada 

sisa 6,2 juta penerima BSU yang akan 

disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziah mengatakan, hingga tahap 

kelima, BSU disalurkan melalui Bank 

Himbara bagi mereka yang telah memiliki 

rekening Bank Himbara. 
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Inilah Syarat 

Menjadi Penerima 

BSU Subdisi BBM, 

Cek Sekarang 

Apakah Kamu 

Sesuai Kriteria 

Positive Bangka 

Post 

- Akses laman 

https:bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Di 

halaman utama, gulir ke bagian bawah dan 

akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?". Syarat 

penerima BSU Pekerja 2022 lainnya adalah 

harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 

selama setahun. Sebagian dari Anda 

mungkin sedang menantikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) subsidi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) cair di saldo rekening Anda. 

Namun perlu diketahui bahwa tak semua 

warga Indonesia ternyata bisa mendapat 

BSU BBM tersebut. 

http://www.merdeka.com/uang/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://www.merdeka.com/uang/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://www.merdeka.com/uang/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://www.merdeka.com/uang/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://www.merdeka.com/uang/anggota-keluarga-dapat-bansos-anda-masih-bisa-dapat-bsu.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-bsu-calon-penerima-tak-kunjung-berubah-ini-kendalanya.html
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/15/inilah-syarat-menjadi-penerima-bsu-subdisi-bbm-cek-sekarang-apakah-kamu-sesuai-kriteria
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Lowongan Kerja 

Kimia Farma untuk 

Lulusan S1 dan 

Magang 

Neutral Tribun 

News 

Jambi 

Informasi lowongan kerja Kimia Farma pada 

Oktober 2022. Lowongan kerja Kimia Farma 

ini untuk lulusan S1. Berikut syarat lowongan 

kerja Kimia Farma. Untuk melamar 

lowongan kerja Kimia Farma tersebut, 

pelamar harus mendaftar akun terlebih 

dahulu ke rekrutmen.kimiafarma.co.id. 
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Satu KK dengan 

yang Dapat PKH, 

Apakah Tetap Bisa 

Dapat BSU? Begini 

Kata Kemnaker 

Neutral Prfm News Contohnya terkait anggota keluarga lain 

yang satu Kartu Keluarga dan mendapat 

bantuan apakah pekerja yang satu KK 

dengannya akan tetap mendapat BSU?. 

Pencairan dana bantuan subsidi upah terus 

bergulir, bahkan kini penyaluran dana BSU 

itu telah memasuki gelombang ke lima. 

Meskipun telah berjalan hingga gelombang 

ke lima, namun tidak sedikit penerima BSU 

yang masih belum memahami beberapa hal. 

Menjawab polemik tersebut Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam unggahan 

Instagramnya menjawab pertanyaan 

tersebut. 
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Keluarga Dapat 

Kartu Prakerja, BSU 

Tahap 5 2022 Tetap 

Cair? Kemnaker 

Sebut BLT Subsidi 

Gaji Bagi Pekerja. 

Positive Ayo 

Bandung 

Kemnaker jelaskan begini soal BLT Subsidi 

Gaji Rp600 ribu. Akan tetapi, sejumlah 

pekerja didapati ada yang mempertanyakan 

terkait pencairan BSU tahap 5 jika dalam 

satu keluarga sudah mendapatkan bantuan 

Kartu Prakerja, apakah pekerja masih bisa 

mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu atau 

tidaknya. Hal itu dipertanyakan sejumlah 

pekerja karena jika mengacu pada 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang 

mengatur tentang syarat penerima BSU 

2022 tercantum salah satunya yakni calon 

penerima BLT Subsidi Gaji tidak 

diperkenankan jika sudah menerima 

bantuan lainnya seperti Kartu Prakerja dan 

lainnya. Menanggapi pertanyaan sekaligus 

keresahan pekerja, Kemnaker beberkan 

penjelasan terkait pencairan BSU tahap 5 

bagi calon penerima BLT Subsidi Gaji Rp600 

ribu. 

http://jambi.tribunnews.com/2022/10/15/lowongan-kerja-kimia-farma-untuk-lulusan-s1-dan-magang
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/15/lowongan-kerja-kimia-farma-untuk-lulusan-s1-dan-magang
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/15/lowongan-kerja-kimia-farma-untuk-lulusan-s1-dan-magang
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/15/lowongan-kerja-kimia-farma-untuk-lulusan-s1-dan-magang
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135685181/satu-kk-dengan-yang-dapat-pkh-apakah-tetap-bisa-dapat-bsu-begini-kata-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135685181/satu-kk-dengan-yang-dapat-pkh-apakah-tetap-bisa-dapat-bsu-begini-kata-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135685181/satu-kk-dengan-yang-dapat-pkh-apakah-tetap-bisa-dapat-bsu-begini-kata-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135685181/satu-kk-dengan-yang-dapat-pkh-apakah-tetap-bisa-dapat-bsu-begini-kata-kemnaker
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135685181/satu-kk-dengan-yang-dapat-pkh-apakah-tetap-bisa-dapat-bsu-begini-kata-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201221/keluarga-dapat-kartu-prakerja-bsu-tahap-5-2022-tetap-cair-kemnaker-sebut-blt-subsidi-gaji-bagi-pekerja
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Daftar Terbaru UMP 

34 Provinsi di 

Indonesia 

Neutral Idx 

Channel 

Daftar terbaru UMP 34 provinsi di Indonesia 

perlu diketahui. Lantas, bagaimana daftar 

terbaru UMP 34 provinsi di Indonesia? 

Daftar Terbaru UMP 34 Provinsi di Indonesia 

Provinsi Aceh Rp3.166.460 Provinsi 

Sumatera Utara Rp2.522.609 Provinsi 

Sumatera Barat Rp3.512.539 Provinsi Riau 

Rp2.938.564 Provinsi Jambi Rp2.698.940 

Provinsi Sumatera Selatan Rp3.144.466 

Provinsi Bengkulu Rp2.238.094 Provinsi 

Lampung Rp2.440.486 Provinsi Bangka 

Belitung Rp3.264.884 Provinsi Kepulauan 

Riau Rp3.050.172 Provinsi DKI Jakarta 

Rp4.641.854 Provinsi Jawa Barat 

Rp1.841.487 Provinsi Jawa Tengah 

Rp1.812.935 Provinsi D.I Yogyakarta 

Rp1.840.487 Provinsi Jawa Timur Rp 

1.891.567 Provinsi Banten Rp 2.501.203 

Provinsi Bali Rp2.516.971 Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Rp2.207.212 Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Rp1.975.000 Provinsi 

Kalimantan Barat Rp2.434.328 Provinsi 

Kalimantan Tengah Rp2.922.516 Provinsi 

Kalimantan Selatan Rp2.906.473 Provinsi 

Kalimantan Timur Rp3.014.497 Provinsi 

Kalimantan Utara Rp3.016.738 Provinsi 

Sulawesi Utara Rp 3.310.723 Provinsi 

Sulawesi Tengah Rp2.390.739 Provinsi 

Sulawesi Selatan Rp3.165.876 Provinsi 

Sulawesi Tenggara Rp2.576.016 Provinsi 

Gorontalo Rp2.800.580 Provinsi Sulawesi 

Barat Rp2.678.863 Provinsi Maluku 

Rp2.619.312 Provinsi Maluku Utara 

Rp2.862.231 Provinsi Papua Barat 

Rp3.200.000 Provinsi Papua Rp3.561.932. 

Itulah daftar terbaru 34 provinsi di 

Indonesia. Setiap provinsi dan kabupaten 

atau kota di Indonesia memiliki nominal 

yang berbeda-beda, tergantung kemampuan 

atau kebijakan daerah masing-masing. 
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BPJS 

Ketenagakerjaan 

Bisa untuk Beli 

Neutral Lawjustice.

co 

Lalu apakah kita bisa beli rumah pakai BPJS 

Ketenagakerjaan?. Selama ini BPJS hanya 

dikenal dengan dua layanan utamanya, yaitu 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

yang semua manfaatnya sudah dapat kita 

http://www.idxchannel.com/economics/daftar-terbaru-ump-34-provinsi-di-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/daftar-terbaru-ump-34-provinsi-di-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/daftar-terbaru-ump-34-provinsi-di-indonesia
http://www.law-justice.co/artikel/139520/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-untuk-beli-rumah-begini-caranya
http://www.law-justice.co/artikel/139520/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-untuk-beli-rumah-begini-caranya
http://www.law-justice.co/artikel/139520/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-untuk-beli-rumah-begini-caranya


 

72 

 

Rumah, Begini 

Caranya 

nikmati. Ternyata masih ada banyak manfaat 

BPJS yang belum kita ketahui selama 

menjadi peserta, salah satunya adalah bisa 

beli rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Merangkum laman Indonesia Baik, peserta 

Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS 

Ketenagakerjaan bisa beli rumah 

menggunakan BPJS. 
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BSU Belum Juga 

Cair? Moms Bisa 

Segera Ajukan 

Komplain ke Nomor 

Ini 

Negative Nakita.id Untuk memeriksa apakah Moms sebagai 

salah satu penerima BSU, Moms disarankan 

membuka laman BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan sudah mulai menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja 

yang memenuhi syarat. Artinya, 4 tahap 

penyaluran BSU sudah berjalan dan sudah 

diterima oleh para pekerja di Indonesia. 

Perlu diketahui, BSU dengan nominal Rp600 

ribu ini diberikan pada karyawan yang 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta setiap 

bulannya. 
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Pencairan BSU 

Tahap 6 Pemilik 

Bank Non Himbara 

Pekan Depan Tidak 

Lewat Rekening, Ini 

Cara Ceknya 

Neutral Ayo 

Bandung 

Pekan depan pencairan BSU tahap 6 bagi 

pekerja pemilik rekening bank non Himbara 

akan disalurkan tidak melalui rekening. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

berharap bantuan subsidi upah cair pekan 

depan setelah proses transfer data dari BPJS 

Ketenagakerjaan selesai dilakukan. Sehingga, 

untuk pekan depan Menaker mengambil 

langkah akan menyalurkan BSU tahap 6 tidak 

melalui rekening bagi pemilik bank swasta. 

Bantuan BSU tahap 6 kapan cair? 
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Menaker 

Menyampaikan 

KOPRI Harus Beri 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan - 

Lensaperistiwa.com 

Positive Lensaperist

iwa.com 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyampaikan Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) sebagai 

organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan 

yang dimulai dari diri masing-masing 

terutama dalam melek digital. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa 

menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker dalam menghadiri 

sekaligus menjadi pembicara pada 

http://www.law-justice.co/artikel/139520/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-untuk-beli-rumah-begini-caranya
http://www.law-justice.co/artikel/139520/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-untuk-beli-rumah-begini-caranya
http://nakita.grid.id/read/023525107/bsu-belum-juga-cair-moms-bisa-segera-ajukan-komplain-ke-nomor-ini
http://nakita.grid.id/read/023525107/bsu-belum-juga-cair-moms-bisa-segera-ajukan-komplain-ke-nomor-ini
http://nakita.grid.id/read/023525107/bsu-belum-juga-cair-moms-bisa-segera-ajukan-komplain-ke-nomor-ini
http://nakita.grid.id/read/023525107/bsu-belum-juga-cair-moms-bisa-segera-ajukan-komplain-ke-nomor-ini
http://nakita.grid.id/read/023525107/bsu-belum-juga-cair-moms-bisa-segera-ajukan-komplain-ke-nomor-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795201550/pencairan-bsu-tahap-6-pemilik-bank-non-himbara-pekan-depan-tidak-lewat-rekening-ini-cara-ceknya
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://lensaperistiwa.com/2022/10/15/menaker-menyampaikan-kopri-harus-beri-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
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peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 

tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). Menaker mengungkapkan, 

hasil riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. "Padahal, 

kesetaraan gender pada dunia digital juga 

merupakan bagian dari cita-cita global dalam 

rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030," kata Menaker. 
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Beli Rumah Bisa 

Pakai BPJS 

Ketenagakerjaan? 

Ini Syaratnya 

Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau 

BPJS Ketenagakerjaan memberikan peluang 

kepada para peserta bagi yang ingin 

memiliki rumah melalui Kredit Kepemilikan 

Rumah atau KPR. Lantas, apa syarat dan cara 

membeli rumah pakai BPJS 

Ketenagakerjaan?. Dilansir dari laman 

bpjsketenagakerjaa.go.id, Sabtu 

(15/10/2022), BPJS Ketenagakerjaan 

memberikan fasilitas pembiayaan 

perumahan bagi para peserta khususnya 

program Jaminan Hari Tua atau JHT dengan 

bunga pinjaman yang lebih rendah. Dikutip 

dari Permenaker tersebut, MTL adalah 

pembiayaan perumahan dan/atau manfaat 

lain yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan kepada peserta program 

JHT. 
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Lowongan Kerja 

Petrosea, Lulusan 

S1 atau D4 Silakan 

Mendaftar - 

GenPI.co JATIM 

Neutral Ntb.genpi.c

o 

PT Petrosea Tbk memberi kesempatan 

berkarier. Memiliki minmal IPK 3.00 

dariskala 4.00 Memotivasi diri sendiri, 

pribadi yang baik, dan memiliki skill 

komunikasi Komitmen belajar dan mau 

berpartisipasi aktif pada setiap program 

Menguasai Ms. Office dan Bahasa Inggris 

baik lisan maupun tulisan Bersedia ditempat 

di seluruh lokasi Petrosea. Kualifikasi 

Minimal S1 dari jurusan apapun dengan 

http://www.krjogja.com/peristiwa/read/476892/beli-rumah-bisa-pakai-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syaratnya
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/476892/beli-rumah-bisa-pakai-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syaratnya
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/476892/beli-rumah-bisa-pakai-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syaratnya
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/476892/beli-rumah-bisa-pakai-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syaratnya
http://jatim.genpi.co/hot-news/20901/lowongan-kerja-petrosea-lulusan-s1-atau-d4-silakan-mendaftar
http://jatim.genpi.co/hot-news/20901/lowongan-kerja-petrosea-lulusan-s1-atau-d4-silakan-mendaftar
http://jatim.genpi.co/hot-news/20901/lowongan-kerja-petrosea-lulusan-s1-atau-d4-silakan-mendaftar
http://jatim.genpi.co/hot-news/20901/lowongan-kerja-petrosea-lulusan-s1-atau-d4-silakan-mendaftar
http://jatim.genpi.co/hot-news/20901/lowongan-kerja-petrosea-lulusan-s1-atau-d4-silakan-mendaftar
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minimal lulusan 2020 Memiliki IPK 3.00 dari 

skala 4.00 Memotivasi diri sendiri, pribadi 

yang baik, dan memiliki skill komunikasi 

Komitmen belajar dan mau berpartisipasi 

aktif pada setiap programMenguasai Ms. 

Office dan Bahasa Inggris baik lisan maupun 

tulisan Bersedia ditempat di seluruh lokasi 

Petrosea seluruh Indonesia. Kualifikasi 

Minimal S1 pekerjaan kesehatan dan 

keamanan serta teknik lingkungan dengan 

maksimal lulus di Tahun 2020 Memiliki IPK 

3.00 dari skala 4.00 Memotivasi diri sendiri, 

pribadi yang baik, dan memiliki skill 

komunikasi Komitmen belajar dan mau 

berpartisipasi aktif pada setiap program 

Menguasai Ms. Office dan Bahasa Inggris 

baik lisan maupun tulisan Bersedia ditempat 

di seluruh lokasi Petrosea seluruh Indonesia. 
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BUMN Kimia Farma 

Buka Lowongan 

Kerja, Cek Posisi 

hingga Syaratnya! 

Neutral Okezone Salah satu perusahaan BUMN, PT Kimia 

Farma Apotek tengah membuka lowongan 

kerja. Kimia Farma Apotek juga mengimbau 

agar pelamar tetap berhati-hati terhadap 

penipuan rekrutmen pegawai yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab dan mengatasnamakan Kimia Farma 

Group. Diingatkan kembali bahwa 

rekrutmen Kimia Farma tidak dikenakan 

biaya apapun dan tidak pernah bekerja sama 

dengan pihak manapun. Dilansir Okezone 

dari laman Instagram resmi @kemnaker, 

Sabtu (15/10/2022), posisi yang dibuka 

adalah Tenaga Teknis Kefarmasian dan 

Apoteker Pendamping dan akan 

ditempatkan di Jayapura, Denpasar, Medan, 

Manado, Jakarta, dan sekitarnya. 
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Bansos BSU 2022 

Segera Masuk 

Tahap 6, Cek Cara 

Daftarnya! | - 

Harianjogja.com 

Neutral News 

Harian 

Jogja 

Harianjogja.com, JAKARTA- Penyaluran 

bansos dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 segera memasuki tahap 6 pada 

pekan ketiga Oktober. 5.Bansos BSU ini tidak 

diperuntukkan bagi PNS dan TNI/Polri. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

secara keseluruhan mengajukan anggaran 

sebesar Rp8,7 triliun untuk penyaluran BSU 

kepada 14,6 juta pekerja.. Mengutip dari 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/622/2687678/bumn-kimia-farma-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/622/2687678/bumn-kimia-farma-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/622/2687678/bumn-kimia-farma-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/622/2687678/bumn-kimia-farma-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-hingga-syaratnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/10/15/500/1114637/bansos-bsu-2022-segera-masuk-tahap-6-cek-cara-daftarnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/10/15/500/1114637/bansos-bsu-2022-segera-masuk-tahap-6-cek-cara-daftarnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/10/15/500/1114637/bansos-bsu-2022-segera-masuk-tahap-6-cek-cara-daftarnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/10/15/500/1114637/bansos-bsu-2022-segera-masuk-tahap-6-cek-cara-daftarnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/10/15/500/1114637/bansos-bsu-2022-segera-masuk-tahap-6-cek-cara-daftarnya
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Permenaker No. 10 Pasal 3 Tahun 2022 

disebutkan bahwa bantuan ini 

diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang 

memiliki upah maksimal Rp3,5 juta per 

bulan. 
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BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Lakukan Ini 

Jika Notifikasi BSU 

2022 Masih Calon 

Terus Agar BLT 

Subsidi Gaji Cair 

Positive Ayo 

Bandung 

Kemnaker beri sinyal BSU tahap 6 kapan 

cair, segera lakukan ini jika notifikasi BSU 

2022 masih calon terus agar bisa mencairkan 

BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Pertanyaan BSU 

tahap 6 kapan cair menjadi santer di 

kalangan pekerja, terlebih bagi mereka yang 

masih belum mendaptakan penemuan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 ribu pada tahap 

sebelumnya sedang berjalan dan tahap. 

Selain itu, jumlah pekerja juga masih 

berkaitan dengan pengembangan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 dimana di antara mereka 

masih mendapatkan notifikasi BSU 2022 

masih calon. Hal itu sontak menjadi sumber 

kegelisahan para pekerja/buruh karena tidak 

kunjung mendapatkan pencairan BLT Subsidi 

Gaji Rp600 ribu dari pemerintah. 
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BSU Rp 600 Ribu 

Bakal Cair Lagi 

Minggu Depan, 

Penyaluran Melalui 

PT Pos Indonesia - 

Tribunbanten.com 

Neutral Tribun 

News 

Banten 

"Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai 

kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujar 

Menaker saat menyerahkan BSU di PT Pos 

Indonesia KCP Bandung, Kamis 

(13/10/2022). Penyaluran BSU kali ini 

kabarnya akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia. Menaker melanjutkan, pada 

penyaluran BSU tahun ini, pihaknya 

menggandeng PT Pos Indonesia dengan 

maksud untuk mempercepat proses 

penyaluran. Hal tersebut disampaikan oleh 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 

menyerahkan BSU di PT Pos Indonesia KCP 

Bandung. 
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Ini Pesan Ida 

Fauziyah kepada 

Kopri untuk 

Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Dalam sambutannya Menaker 

menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, 

pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi 
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perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker dalam keterangan, Jumat 

(14/10/2022). Menaker mengungkapkan, 

hasil riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan 

keterampilan teknologi digital. 
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Notifikasi BSU 2022 

Masih Calon? 

Tenang BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 

akan Cair Lewat 

Kantor Pos 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pemerintah tetap akan mencairkan BSU 

2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 dalam 

waktu dekat ini. Menurut Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) notifikasi BSU 

2022 masih calon karena rekening penerima 

BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 terjadi 

kesalahan. Bagi pekerja atau buruh yang 

notifikasi BSU 2022 masih calon, tidak perlu 

khawatir. Ada beberapa sebab mengapa 

notifikasi BSU 2022 masih calon. 
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Beli Rumah Bisa 

Pakai BPJS 

Ketenagakerjaan 

Lho! Ini Syarat dan 

Caranya - Harian 

Haluan 

Neutral Haluan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau 

BPJS Ketenagakerjaan memberikan peluang 

kepada para peserta bagi yang ingin 

memiliki rumah melalui Kredit Kepemilikan 

Rumah atau KPR. Lantas, apa syarat dan cara 

membeli rumah pakai BPJS 

Ketenagakerjaan?. Dilansir dari laman 

bpjsketenagakerjaa.go.id, Sabtu 

(15/10/2022), BPJS Ketenagakerjaan 

memberikan fasilitas pembiayaan 

perumahan bagi para peserta khususnya 

program Jaminan Hari Tua atau JHT dengan 

bunga pinjaman yang lebih rendah. Dikutip 

dari Permenaker tersebut, MTL adalah 

pembiayaan perumahan dan/atau manfaat 

lain yang diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan kepada peserta program 

JHT. 
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Cara Mencairkan 

BSU di Kantor Pos, 

Ini Syarat dan 

Dokumen yang 

Harus Disiapkan - 

Tribunbanten.com 

Neutral Tribun 

News 

Banten 

Meskipun alamat penerima BSU yang 

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) tak sesuai domisili, namun 

pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor 

Pos. "KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos 

mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin 

pas ketemu saya di Bandung," ujarnya 
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dihubungi Kompas.com. Adapun syarat 

mendapatkan BSU di Kantor Pos yakni 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

menunjukkan tangkapan layar atau 

screenshot status pekerja di portal SiapKerja 

atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni "BSU 

Anda Telah Disalurkan". 
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BSU Tahap 5 dan 6 

2022 Cair Kapan? 

Simak Jadwal 

Pencairan Tanggal 

Berapa - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayo Banten AYOINDONESIA.COM- Informasi terkait BSU 

tahap 5 dan 6 2022 cair kapan? Sebelum 

menyimak soal kapan BSU tahap 5 dan 6 

2022 cair, tentunya para pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU 2022 ini mesti memenuhi 

kriteria persyaratan yang telah ditetapkan. 

Apa saja persyaratan penerima BSU tahap 5 

dan 6 tahun 2022? Para pekerja yang belum 

memilki kesempatan memperoleh BSU di 

tahap sebelumnya, bisa simak jadwal 

pencairan BSU tahap 5 dan 6 tanggal 

berapa? 
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Pekerja Tetap Dapat 

BSU Tahap 6 Meski 

Satu KK Terima PKH, 

Ini Syaratnya 

Neutral Ayo 

Bandung 

Pernahkah Anda berpikir mungkin pekerja 

yang belum mendapat uang bantuan Rp600 

ribu hingga BSU tahap 6 akan cair pekan 

depan karena anggota keluarga dalam satu 

KK telah menerima PKH?. Apa saja syarat 

yang harus dipenuhi oleh pekerja agar 

menjadi penerima BSU tahap 6 meskipun 

anggota keluarga dalam satu KK telah 

menerima PKH?. Sehingga, bagi pekerja yang 

NIK miliknya tidak terdaftar di program 

bantuan lainnya masih bisa mendapat BSU 

tahap 6 meskipun anggota keluarga dalam 

satu KK telah menerima PKH. Kemnaker 

menegaskan melalui akun Twitternya, 

pekerja tetap akan mendapat BSU tahap 6 

selama memenuhi syarat menjadi penerima 

bantuan. 
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Bisakah Pekerja 

Dapat BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 jika 

di KK Ada yang 

Dapat Bansos? 

Positive Okezone Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan proses pencairan BLT subsidi 

gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah 

mencapai 57,60%. Dilansir dari akun 

instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @Kemnaker, pada Sabtu 

(15/10/2022), dijelaskan walaupun dalam 

satu KK ada yang sudah menerima manfaat 
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lain, sepanjang Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) tidak masuk dalam program penerima 

Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Bantuan Produktif untuk Usaha 

Mikro (BPUM) tahun berjalan, serta 

memenuhi persyaratan lainnya sesuai 

Permenaker Nomor 10 tahun 2022, masih 

bisa dapat BSU 2022. Saat ini penyalurannya 

sudah sampai tahap 5 dengan jumlah 

pekerja penerima sebanyak 8.432.533. "Jadi 

sisa penerimanya ini ada 6,2 juta yang harus 

kami padankan lagi dan rata-rata mereka ini, 

ini sudah selesai semua untuk yang 

penerimanya memiliki rekening di bank 

himbara," ujar Menaker dikutip Sabtu 

(15/10/2022). Namun nyatanya, saat ini 

masih ada pekerja yang kebingungan apabila 

masih dalam satu Kartu Keluarga yang sama 

lalu pernah atau sudah menerima bantuan 

lain apakah bisa mendapatkan BSU. 
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Lowongan Kerja 

Perusahaan BUMN 

Kimia Farma Apotek 

Cukup Penuhi 

Syarat Ini - Harian 

Haluan 

Positive Haluan Bagi para pencari kerja, perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kimia Farma 

Apotek tengah membuka lowongan kerja 

yang dibuka untuk umum. Masyarakat yang 

memiliki kualifikasi di bidang apoteker bisa 

mengajukan lamaran pada lowongan kerja 

yang dibutuhkan perusahaan Kimia Farma 

Apotek dengan beberapa syarat kualifikasi 

yang sesuai. Melansir laman instagram 

@Kemnaker Sabtu (15/10/2022) disebutkan 

dalam lowongan Kimia Farma membuka 

lowongan bagi tenaga teknis Kefarmasian 

dan Apoteker Pendamping dengan 

penempatan di beberapa kota. Kebutuhan 

lowongan kerja ini, akan ditempatkan di 

beberapa kota yang menjadi jaringan apotek 

Kimia Farma, diantaranya Jakarta, Denpasar, 

Medan, Manado dan Jayapura. 
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Solusi Notifikasi 

Penerima BSU 

Masih Berstatus 

'Calon' Terus, 

Tenang Rp600 Ribu 

Negative Ayo 

Bandung 

Penerima BSU idealnya akan mendapatkan 

dana Rp600 langsung cair ke rekening bank 

himbara miliknya. Pekerja yang memenuhi 

syarat penerima BSU tahap 5 akan 

mendapatkan dana yang cair sebesar Rp600 

ribu kepada 6,6 juta pekerja penerima BSU 
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http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105203443/lowongan-kerja-perusahaan-bumn-kimia-farma-apotek-cukup-penuhi-syarat-ini
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Aman Kok dan Pasti 

Cair! 

2022. Bagi yang mengalami notifikasi 

penerima BSU berstatus 'calon' terus, 

Kemnaker telah memberikan solusi dari 

penyebab permasalahan yang 

mengakibatkan BSU gagal cair, Rp600 ribu 

tak kunjung ditransfer ke rekening bank 

himbara. Salah satu kondisi gagal cair 

bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 

tersebut yakni notifikasi calon penerima BSU 

masih berstatus 'calon' terus. 
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Status BSU Masih 

Calon Penerima 

Terus? Kemnaker 

Ungkap Penyebab 

dan Dimana Bisa 

Dicairkannya 

Neutral Prfm News Kemnaker mengatakan jika bank Himbara 

setelah melakukan verifikasi dan validasi 

terhadap rekening calon penerima BSU 

ditemukan beberapa kasus yang membuat 

status Rekanaker masih menjadi calon 

penerima. Pencairan dana bantuan subsidi 

upah (BSU) telah memasuki gelombang 

kelima. Menurut Kemnaker ada beberapa 

hal yang bisa membuat status Rekanaker 

masih menjadi calon penerima BSU meski 

telah memenuhi persyaratan. Namun tenang 

saja, Kemnaker menyebutkan jika 

menghadapi kendala tersebut pencairan BSU 

akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 
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Naker Pati 

Sayangkan BSU 

Tidak Bisa Diberikan 

ke Petani 

Negative Mitra Post Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati 

Bambang Agus Yulianto menyayangkan 

bantuan subsidi upah (BSU) tidak bisa 

diterima golongan petani yang mengikuti 

kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Seperti 

diketahui, sebagian besar warga Pati Bekerja 

di sektor pertanian, sedangkan Sektor 

industri hanya sebagian kecil. "Pekerja di 

Pati kebanyakan penerima upah yang bukan 

penerima upah itu yang susah, tidak tahu 

berapa upahnya selama satu bulan, seperti 

petani Karena tidak ada pemberi upah," 

tutur Bambang Agus Yulianto kepada 

Mitrapost.com. "Seperti petani mandiri 

ambil JKK dan JKM Mereka tidak dapat 

karena tidak tahu upahnya berapa," 

imbuhnya. Diterangkan Agus, penyaluran 

bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji 

tahun 2022 di Kabupaten Pati telah 

memasuki tahap 3. 
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http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135686475/status-bsu-masih-calon-penerima-terus-kemnaker-ungkap-penyebab-dan-dimana-bisa-dicairkannya
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135686475/status-bsu-masih-calon-penerima-terus-kemnaker-ungkap-penyebab-dan-dimana-bisa-dicairkannya
http://mitrapost.com/2022/10/15/naker-pati-sayangkan-bsu-tidak-bisa-diberikan-ke-petani
http://mitrapost.com/2022/10/15/naker-pati-sayangkan-bsu-tidak-bisa-diberikan-ke-petani
http://mitrapost.com/2022/10/15/naker-pati-sayangkan-bsu-tidak-bisa-diberikan-ke-petani
http://mitrapost.com/2022/10/15/naker-pati-sayangkan-bsu-tidak-bisa-diberikan-ke-petani
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15 

October 

2022 

Apakah Satu KK 

dengan Penerima 

Bansos masih bisa 

dapat BSU Tahap 5 

2022? Simak 

Penjelasannya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Sebab, mereka masih diselimuti 

kekhawatiran tidak bisa mendapatkan BSU 

tahap 5 2022, atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 karena masih satu KK dengan penerima 

bansos lain. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) lewat Instagram @kemnaker 

menyebut, pekerja yang masih satu KK 

dengan penerima bansos lain bisa 

mendapatkan BSU tahap 5 2022. BSU tahap 

5 2022, masih dalam proses pencairan. 

Namun, apakah pekerja yang masih satu KK 

dan mendapatkan bansos lain, bisa 

mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600.000?. 

176

. 

15 

October 

2022 

Loker BUMN PLN, 

Buka Banyak 

Formasi, Daftar 

Yuk! 

Neutral Jawa Pos 

National 

Network 

jpnn.com, JAKARTA- Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Perusahaan Listrik Negara ( 

PLN ) membuka lowongan pekerjaan untuk 

berbagai formasi. Dipantau dari akun 

Instragram @Kemnaker, PLN membuka 

kesempatan bagi fresh graduate D3,D4, dan 

S1. Loker BUMN Tambang MIND ID Dibuka 

Besar-besaran, Simak Syaratnya!. Berhati-

hati dengan berbagai penipuan, para pencari 

kerja harus mencatat bahwa rekrumen 

BUMN tersebut gratis. 

177

. 

15 

October 

2022 

Tridharma Group 

Buka Loker, Walk In 

Interview 

Dilaksanakan 18 

dan 19 Oktober 

2022 di BPVP 

Ambon 

Neutral Tribun 

News 

Ambon 

Lowongan Kerja Tridharma Group Buka 

Loker, Walk In Interview Dilaksanakan 18 

dan 19 Oktober 2022 di BPVP Ambon 

PT.Tridharma Artagraha dan PT.Tridharma 

Auto Mobilindo mengadakan walk in 

interview pada tanggal 18 dan 19 Oktober 

2022. Lowongan Kerja Tridharma Group 

Buka Loker, Walk In Interview Dilaksanakan 

18 dan 19 Oktober 2022 di BPVP Ambon 

PT.Tridharma Artagraha dan PT.Tridharma 

Auto Mobilindo mengadakan walk in 

interview pada tanggal 18 dan 19 Oktober 

2022. PT.Tridharma Artagraha dan 

PT.Tridharma Auto Mobilindo mengadakan 

walk in interview pada tanggal 18 dan 19 

Oktober 2022. Walk in Interview dilakukan 

di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Ambon Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686302/apakah-satu-kk-dengan-penerima-bansos-masih-bisa-dapat-bsu-tahap-5-2022-simak-penjelasannya
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-pln-buka-banyak-formasi-daftar-yuk
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-pln-buka-banyak-formasi-daftar-yuk
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-pln-buka-banyak-formasi-daftar-yuk
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-pln-buka-banyak-formasi-daftar-yuk
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
http://ambon.tribunnews.com/2022/10/15/tridharma-group-buka-loker-walk-in-interview-dilaksanakan-18-dan-19-oktober-2022-di-bpvp-ambon
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15 
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2022 

Muhaimin Iskandar 

Kunjungi Ponpes 

Malnu Menes 

Pandeglang, Ada 

Apa? - Banten 

Ekspose 

Neutral Banteneks 

Pose 

BantenEkspose.ID- Ketua Umum DPP Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin 

Iskandar mengunjungi Pondok Pesantren 

atau Ponpes Malnu Menes, Kabupaten 

Pandeglang. Kedatangan Muhaimin Iskandar 

ke Ponpes Malnu Menes dalam rangka Safari 

Panglima Santri Indonesia. Selain Safari 

Panglima Santri Indonesia, Muhaimin 

Iskandar juga mengukuhkan 3000 santri 

menjadi Laskar Santri Indonesia. Diketahui 

bahwa, Muhaimin Iskandar adalah Panglima 

Santri Indonesia yang juga merupakan Wakil 

Ketua DPR RI bidang Korkesra. 

179

. 

15 

October 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU 2022 dengan 

Login 

siapkerja.kemnaker.

go.id untuk Cairkan 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cek penerima BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 000 dengan login 

siapkerja.kemnaker.go.id. Seperti diketahui, 

hingga saat ini penyaluran BSU 2022 masih 

terus disalurkan dan saat ini baru sampai 

dengan tahap 5. Karena perlu diketahui, 

untuk bisa mendapat BSU 2022 sebesar 

Rp600.000, pekerja harus menerima dulu 

notifikasi khusus dari Kemnaker. Notifikasi 

tersebut akan menandakan pekerja yang 

berhak menerima BSU sebesar Rp600.000. 

Lantas, untuk mendapatkan notifikasi 

tersebut, pekerja cukup lakukan login ke 

akun siapkerja.kemnaker.go.id sebagai cara 

untuk cek penerima BSU 2022. Berikut ini 

cara untuk cek penerima BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 000 dengan login 

siapkerja.kemnaker.go.id. 

180

. 

15 

October 

2022 

Pencairan Tidak 

Lewat Rekening, 

Begini Cara Cek 

Penerima BSU 

Tahap 6 Pemilik 

Bank Swasta - Ayo 

Cirebon 

Neutral Ayo 

Cirebon 

Pekerja pemilik rekening bank non Himbara 

atau bank swasta tetap akan mendapatkan 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT Gaji 

tahun 2022, yang masuk dalam tahap 6. 

Adapun pencairan BSU tahap 6 bagi pekerja 

pemilik rekening bank non Himbara akan 

disalurkan tidak melalui rekening.. Bantuan 

BSU tahap 6 kapan cair? Bagi pekerja pemilik 

rekening bank non Himbara harus 

mengetahui cara cek BSU tahap 6 sebelum 

mencairkan bantuan subsidi upah sebesar 

Rp600 ribu tanpa rekening. 

http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://www.bantenekspose.id/banten/pr-2345204067/muhaimin-iskandar-kunjungi-ponpes-malnu-menes-pandeglang-ada-apa
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095686642/cara-cek-penerima-bsu-2022-dengan-login-siapkerjakemnakergoid-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-945204246/pencairan-tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
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. 

15 

October 

2022 

Tidak Lewat 

Rekening, Begini 

Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 6 Pemilik 

Bank Swasta - Ayo 

Cirebon 

Neutral Ayo 

Cirebon 

Pekerja pemilik rekening bank non Himbara 

atau bank swasta tetap akan mendapatkan 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT Gaji 

tahun 2022, yang masuk dalam tahap 6. 

Adapun pencairan BSU tahap 6 bagi pekerja 

pemilik rekening bank non Himbara akan 

disalurkan tidak melalui rekening.. Bantuan 

BSU tahap 6 kapan cair? Bagi pekerja pemilik 

rekening bank non Himbara harus 

mengetahui cara cek BSU tahap 6 sebelum 

mencairkan bantuan subsidi upah sebesar 

Rp600 ribu tanpa rekening. 

182

. 

15 

October 

2022 

Penyebab dan Cara 

Mengatasi 

Notifikasi Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 

yang Masih Status 

Calon 

Neutral Tribun 

News 

Palembang 

Meski sudah memasuki tahap ke 5, 

pencairan bantuan Subsidi Upah (BSU) yang 

dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih menemui kendala. Tidak 

sedikit dari netizen yang status BSU-nya 

masih dalam posisi "Calon". Ada beberapa 

netizen yang bahkan mengaku status BSU-

nya masih calon sejak bantuan ini masih di 

tahap 1. Salah satunya seorang pengguna 

Instagram dengan akun @fajarmbetick yang 

sempat mengaku belum menerima BSU 

tersebut sampai di tahap 5. 

183

. 

15 

October 

2022 

2 Penyebab Status 

Pekerja Masih 

'Calon' Penerima 

BLT Subsidi Gaji, 

Begini Kata 

Kemnaker 

Positive Okezone BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) sudah disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada para 

pekerja yang sudah memenuhi persyaratan. 

Meski demikian, sampai saat ini ternyata 

masih ada pekerja yang statusnya belum 

terverifikasi dan masih tercatat sebagai 

calon penerima. Padahal, pekerja tersebut 

sudah lama mendaftarkan diri. Dilansir dari 

akun instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @Kemnaker, pada Sabtu 

(15/10/2022) setelah Bank Himbara 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap 

rekening calon penerima BSU ditemukan 

beberapa kasus, antara lain:. 

184

. 

15 

October 

2022 

Bagaimana Cara 

Menyusun 

Peraturan 

Perusahaan? 

Neutral Hariannasi

onal.com 

Peraturan perusahaan sendiri dibuat tentu 

bukan tanpa alasan. Peraturan perusahaan 

tidak bisa dibuat sembarangan. 7. Menyusun 

draft peraturan perusahaan. harian-

http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://www.ayocirebon.com/berita-cirebon/pr-945204246/tidak-lewat-rekening-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-pemilik-bank-swasta
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/penyebab-dan-cara-mengatasi-notifikasi-bantuan-subsidi-upah-bsu-yang-masih-status-calon
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687681/2-penyebab-status-pekerja-masih-calon-penerima-blt-subsidi-gaji-begini-kata-kemnaker
http://harian-nasional.com/bagaimana-cara-menyusun-peraturan-perusahaan
http://harian-nasional.com/bagaimana-cara-menyusun-peraturan-perusahaan
http://harian-nasional.com/bagaimana-cara-menyusun-peraturan-perusahaan
http://harian-nasional.com/bagaimana-cara-menyusun-peraturan-perusahaan
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nasional.com/- Setiap perusahaan pasti 

punya peraturannya sendiri. 

185

. 

15 

October 

2022 

Info Penyaluran BSU 

Tahap 6, Simak Cara 

Cek Penerima 

Secara Online untuk 

Cairkan BLT Subsidi 

Gaji Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Tak sedikit para pekerja yang sudah menanti 

pencairan BSU tahap 6 ini, terutama para 

pekerja yang belum menerima BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 pada tahap sebelumnya. 

Lalu untuk penyaluran BSU tahap 6, pihak 

Kemenaker hingga kini masih menunggu 

data calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Hingga kini informasi 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair mulai 

banyak dicari dan dipertanyakan oleh para 

pekerja. Seperti yang diketahui, penyaluran 

BSU 2022 hingga saat ini masih berjalan 

pada tahap 5 dan belum lanjut pada tahap 6. 

186

. 

15 

October 

2022 

Kemnaker minta 

angkatan kerja 

serius ikuti 

pelatihan di BPVP 

Kendari 

Positive Antara 

Sulteng 

"Untuk bisa masuk di dunia kerja tidak hanya 

diperlukan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni, tetapi juga dibutuhkan 

keterampilan yang sangat baik serta 

ditunjang oleh beberapa kecerdasan, baik 

intelektual, spiritual, emosional dan sosial 

seperti yang dilaksanakan BPVP Kendari," 

katanya. Sunarno membuka dua paket 

pelatihan yakni Computer Operator 

Assistant serta Tata Rias Pengantin dan 

Hantaran yang diselenggarakan BPVP 

Kendari, diikuti 32 orang dengan masing-

masing 16 orang setiap paket pelatihan. 

"Saya juga berharap kepada pihak BPVP 

Kendari untuk terus melakukan evaluasi 

pada program-program kerjanya, sehingga 

nanti bisa terus menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan angkatan kerja, 

serta perkembangan teknologi," ujar dia. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

berharap para siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti semua proses pelatihan 

sehingga dapat menjadi angkatan kerja yang 

mampu membanggakan bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

187

. 

15 

October 

2022 

Kemnaker minta 

angkatan kerja 

serius ikuti 

Positive Antara "Untuk bisa masuk di dunia kerja tidak hanya 

diperlukan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni, tetapi juga dibutuhkan 

keterampilan yang sangat baik serta 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687118/info-penyaluran-bsu-tahap-6-simak-cara-cek-penerima-secara-online-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://www.antaranews.com/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://www.antaranews.com/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://www.antaranews.com/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
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pelatihan di BPVP 

Kendari 

ditunjang oleh beberapa kecerdasan, baik 

intelektual, spiritual, emosional dan sosial 

seperti yang dilaksanakan BPVP Kendari," 

katanya. Sunarno membuka dua paket 

pelatihan yakni Computer Operator 

Assistant serta Tata Rias Pengantin dan 

Hantaran yang diselenggarakan BPVP 

Kendari, diikuti 32 orang dengan masing-

masing 16 orang setiap paket pelatihan. 

"Saya juga berharap kepada pihak BPVP 

Kendari untuk terus melakukan evaluasi 

pada program-program kerjanya, sehingga 

nanti bisa terus menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan angkatan kerja, 

serta perkembangan teknologi," ujar dia. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

berharap para siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti semua proses pelatihan 

sehingga dapat menjadi angkatan kerja yang 

mampu membanggakan bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

188

. 

15 

October 

2022 

Kemnaker minta 

angkatan kerja 

serius ikuti 

pelatihan di BPVP 

Kendari 

Positive Antara 

Riau 

"Untuk bisa masuk di dunia kerja tidak hanya 

diperlukan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni, tetapi juga dibutuhkan 

keterampilan yang sangat baik serta 

ditunjang oleh beberapa kecerdasan, baik 

intelektual, spiritual, emosional dan sosial 

seperti yang dilaksanakan BPVP Kendari," 

katanya. Sunarno membuka dua paket 

pelatihan yakni Computer Operator 

Assistant serta Tata Rias Pengantin dan 

Hantaran yang diselenggarakan BPVP 

Kendari, diikuti 32 orang dengan masing-

masing 16 orang setiap paket pelatihan. 

"Saya juga berharap kepada pihak BPVP 

Kendari untuk terus melakukan evaluasi 

pada program-program kerjanya, sehingga 

nanti bisa terus menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan angkatan kerja, 

serta perkembangan teknologi," ujar dia. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

berharap para siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti semua proses pelatihan 

sehingga dapat menjadi angkatan kerja yang 

http://www.antaranews.com/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://www.antaranews.com/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
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mampu membanggakan bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

189

. 

15 

October 

2022 

BBPVP Kemnaker RI 

Siapkan Open 

House untuk Warga 

Kota Bandung - 

beritapasundan.co

m 

Positive Beritapasu

ndan.com 

BANDUNG- Dalam rangkaian agenda bulan 

pelatihan Vokasi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, open 

house menjadi salah satu agenda yang 

dinanti-nanti oleh mayarakat dan para 

pencari kerja di setiap daerah. Maka dari itu, 

di bulan pelatihan vokasi, Open House 

digelar berlangsung secara serentak di 

seluruh satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas di Indonesia pada tanggal 

17- 21 Oktober 2022, khususnya di Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) Bandung. Koordinator 

Pemberdayaan BBPVP Bandung, Susanto, 

S.T, M.Si. Mengajak masyarakat Kota 

Bandung dan sekitarnya untuk menghadiri 

open house BBPVP Bandung di Jl. Gatot 

Subroto No. 17, Kota Bandung. "Open house 

ini sekaligus menginformasikan kepada 

masyarakat Bandung dan para pemangku 

kepentingan bidang pelatihan vokasi tentang 

sumber daya, proses pelatihan vokasi yang 

selama ini diselenggarakan oleh Kemnaker 

yang secara serentak diseluruh Indonesia, 

khususnya di BBPVP Bandung," ujar Susanto, 

Jumat (14/10/22). 

190

. 

15 

October 

2022 

Kemnaker minta 

angkatan kerja 

serius ikuti 

pelatihan di BPVP 

Kendari 

Positive Antara 

Papua 

"Untuk bisa masuk di dunia kerja tidak hanya 

diperlukan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni, tetapi juga dibutuhkan 

keterampilan yang sangat baik serta 

ditunjang oleh beberapa kecerdasan, baik 

intelektual, spiritual, emosional dan sosial 

seperti yang dilaksanakan BPVP Kendari," 

katanya. Sunarno membuka dua paket 

pelatihan yakni Computer Operator 

Assistant serta Tata Rias Pengantin dan 

Hantaran yang diselenggarakan BPVP 

Kendari, diikuti 32 orang dengan masing-

masing 16 orang setiap paket pelatihan. 

"Saya juga berharap kepada pihak BPVP 

Kendari untuk terus melakukan evaluasi 

pada program-program kerjanya, sehingga 

http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://beritapasundan.com/bbpvp-kemnaker-ri-siapkan-open-house-untuk-warga-kota-bandung
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3181473/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-ikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
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nanti bisa terus menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan angkatan kerja, 

serta perkembangan teknologi," ujar dia. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

berharap para siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti semua proses pelatihan 

sehingga dapat menjadi angkatan kerja yang 

mampu membanggakan bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

191

. 

15 

October 

2022 

Kemnaker minta 

angkatan kerja 

serius mengikuti 

pelatihan di BPVP 

Kendari 

Positive Antara 

Sultra 

"Untuk bisa masuk di dunia kerja tidak hanya 

diperlukan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni, tetapi juga dibutuhkan 

keterampilan yang sangat baik serta 

ditunjang oleh beberapa kecerdasan, baik 

intelektual, spiritual, emosional dan sosial 

seperti yang dilaksanakan BPVP Kendari," 

katanya. Sunarno membuka dua paket 

pelatihan yakni Computer Operator 

Assistant serta Tata Rias Pengantin dan 

Hantaran yang diselenggarakan BPVP 

Kendari, diikuti 32 orang dengan masing-

masing 16 orang setiap paket pelatihan. 

"Saya juga berharap kepada pihak BPVP 

Kendari untuk terus melakukan evaluasi 

pada program-program kerjanya, sehingga 

nanti bisa terus menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan angkatan kerja, 

serta perkembangan teknologi," ujar dia. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

berharap para siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti semua proses pelatihan 

sehingga dapat menjadi angkatan kerja yang 

mampu membanggakan bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

192

. 

15 

October 

2022 

Segera Gabung 

Kartu Prakerja 

Gelombang 47, 

Cairkan Insentif ke 

Rekening atau 

Dompet Digital - 

Ayo Indonesia 

Positive Ayo 

Purwakarta 

COM- Masyarakat yang dinyatakan lolos 

setelah gabung gelombang Kartu Prakerja 

Gelombang 47 bisa cairkan insentifnya ke 

rekening atau dompet digital. Insentif 

nantinya akan dicairkan ke rekening atau 

dompet digital Anda jika telah mengikuti 

pelatihan yang diinginkan pada program 

Kartu Prakerja Gelombang 47. Setelah 

menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja 

Gelombang 47 dan memperoleh sertifikat, 

http://sultra.antaranews.com/berita/430833/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-mengikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sultra.antaranews.com/berita/430833/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-mengikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sultra.antaranews.com/berita/430833/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-mengikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sultra.antaranews.com/berita/430833/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-mengikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://sultra.antaranews.com/berita/430833/kemnaker-minta-angkatan-kerja-serius-mengikuti-pelatihan-di-bpvp-kendari
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015205230/segera-gabung-kartu-prakerja-gelombang-47-cairkan-insentif-ke-rekening-atau-dompet-digital
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insentif akan cair sekira Rp2,4 juta sebagai 

biaya mencari kerja dan insentif pengisian 

survei dengan total Rp150 ribu. Kartu 

Prakerja sejak awal diluncurkan pada tahun 

2020, hingga Oktober 2022 ini telah 

membuka sebanyak 46 gelombang yang bisa 

diikuti semua masyarakat yang memenuhi 

syarat. 

193

. 

15 

October 

2022 

Penyebab Notifikasi 

BSU Masih "Calon", 

Penyaluran Dana 

Melalui PT Pos 

Indonesia, Ini 

Caranya 

Neutral Kompas Namun, Kemnaker memastikan, nantinya 

dana BSU akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia. Cara pencairan BSU lewat PT Pos 

Indonesia. "Tapi akan disalurkan lewat PT 

Pos Indonesia," jelasnya. Anwar 

menjelaskan, terdapat dua mekanisme 

penyaluran BSU lewat PT Pos Indonesia, 

antara lain:. 

194

. 

15 

October 

2022 

CEK NIK KTP di Link 

Ini! Login 

bsu.kemnaker.go.id 

2022, Terjawab 

Sudah Kapan BSU 

Cair Lagi 

Neutral Tribun 

News 

Kaltim 

Terjawab sudah kapan BSU cair lagi! buruan 

cek NIK KTP di link resmi yakni login 

bsu.kemnaker.go.id 2022. 

TRIBUNKALTIM.CO- Terjawab sudah kapan 

BSU cair lagi! buruan cek NIK KTP di link 

resmi yakni login bsu.kemnaker.go.id 2022. 

Terjawab sudah kapan BSU cair lagi! buruan 

cek NIK KTP di link resmi yakni login 

bsu.kemnaker.go.id 2022. (*). Terjawab 

sudah kapan BSU cair lagi! buruan cek NIK 

KTP di link resmi yakni login 

bsu.kemnaker.go.id 2022. 

195

. 

15 

October 

2022 

Berapa Kali BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair? Ini Penjelasan 

Mengenai Tahapan 

BSU Bulan Oktober 

2022? 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Diketahui pemerintah melalui Kementerian 

Tenaga Kerja ( Kemnaker ) mencairkan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS 

ketenagakerjaan 2022. Pengecekan melalui 

laman resmi bsu.kemnaker.go.id, 

diumumkan bahwa BSU BPJS 

ketenagakerjaan 2022 hanya diberikan 1 kali 

kepada Karyawan. Hal ini dikonfirmasi oleh 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi, menurutnya Kemnaker sedang 

melakukan pemdadanan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Setelah data yang sesuai 

persyaratan penerima BSU sudah di terima 

oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/193000965/penyebab-notifikasi-bsu-masih-calon-penyaluran-dana-melalui-pt-pos
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/15/cek-nik-ktp-di-link-ini-login-bsukemnakergoid-2022-terjawab-sudah-kapan-bsu-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/15/berapa-kali-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ini-penjelasan-mengenai-tahapan-bsu-bulan-oktober-2022
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196

. 

15 

October 

2022 

Manajemen dan 

serikat pekerja PLN 

akhirnya teken 

perjanjian 

Neutral Antara 

Kalsel 

dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya 

bersama mempercepat proses transformasi 

perusahaan. Penandatanganan dilakukan di 

Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama PLN 

Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat 

Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali dan 

disaksikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Rabu 

(12/10). Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor mengapresiasi langkah 

bersama antara manajemen dengan Serikat 

Pekerja PLN dalam mempercepat 

transformasi dengan mengedepankan dialog 

dalam mengeratkan komunikasi. Ketua 

Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali 

menjelaskan momentum kesepakatan ini 

menjadi terobosan baru di PLN Sebab, kata 

dia, sudah sepuluh tahun serikat pekerja 

menantikan hal ini Maka, melalui 

kesepakatan antara manajemen dengan 

serikat pekerja bisa menyelaraskan visi misi 

dalam mencapai tujuan PLN ke depan. 

197

. 

15 

October 

2022 

PLN Buka Lowongan 

Kerja, Cek Disini 

Ada Banyak Formasi 

Neutral Jambiindep

endent.dis

way.id 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuka 

lowongan pekerjaan untuk berbagai formasi. 

Disana tertera pengumuman bahwa PLN 

membuka kesempatan bagi fresh graduate 

D3,D4, dan S1. Kabar baik bagi Anda yang 

sedang mencari kerja. Pengumuman 

lowongan pekerjaan ini bisa dipantau dari 

akun Instragram @Kemnaker. 

198

. 

15 

October 

2022 

Duh! Status BLT 

BSU Masih Calon 

Penerima, Ternyata 

Hal Ini Jadi 

Penyebabnya 

Tenang Masih Bisa 

Cair Kok - 

Giwangkara 

Negative Giwangkar

a.com 

Giwangkara.com- Bagi Anda yang sudah cek 

notifikasi penerima BLT BSU masih berstatus 

sebagai calon, Kementerian Ketenagakerjaan 

( Kemnaker ) memberikan solusinya. Status 

penerima BLT BSU yang masih berupa calon 

tentu menyebabkan bantuan sebesar Rp 600 

ribu tak kunjung cair ke rekening Himbara 

Anda. Namun, tidak perlu khawatir karena 

hal ini disebabkan karena beberapa hal 

sehingga menjadikan status BLT BSU Anda 

masih calon penerima. Diketahui saat ini 

http://kalsel.antaranews.com/berita/346049/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian
http://kalsel.antaranews.com/berita/346049/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian
http://kalsel.antaranews.com/berita/346049/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian
http://kalsel.antaranews.com/berita/346049/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian
http://jambiindependent.disway.id/read/654691/pln-buka-lowongan-kerja-cek-disini-ada-banyak-formasi
http://jambiindependent.disway.id/read/654691/pln-buka-lowongan-kerja-cek-disini-ada-banyak-formasi
http://jambiindependent.disway.id/read/654691/pln-buka-lowongan-kerja-cek-disini-ada-banyak-formasi
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855206317/duh-status-blt-bsu-masih-calon-penerima-ternyata-hal-ini-jadi-penyebabnya-tenang-masih-bisa-cair-kok
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Kemnaker telah menyalurkan BLT BSU tahap 

5 sebesar Rp 600 ribu kepada penerimanya. 

199

. 

15 

October 

2022 

Dana BSU 2022 

Tahap 5 Masih 

Belum Cair? Begini 

Cara Ajukan 

Pengaduan di Link 

Resmi Kemnaker 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Penyaluran BSU 2022 telah sampai di tahap 

5 yang telah berlangsung sejak Rabu, 12 

Oktober 2022. Dana yang dicairkan 

Kemnaker pada BSU 2022 tahap 5 ini adalah 

sebesar Rp600. 000 ke rekening pekerja. 

Meski sudah sampai di tahap 5 pencairan, 

hingga saat ini masih banyak pekerja yang 

mengeluh belum juga menerima dana BSU 

2022. Jika dana BSU 2022 belum cair, maka 

ada beberapa kemungkinan atau kendala 

yang menyebabkan penyaluran terhambat. 

200

. 

15 

October 

2022 

Cara Mengambil 

Uang Bantuan 

Subsidi Upah di 

Kantor Pos Jika 

Status BSU Masih 

Calon 

Neutral Tribun 

News 

Palembang 

===. Cara Mencairkan BSU di Kantor Pos. 

Meski sudah memasuki pencairan tahap 5, 

masih ada masyarakat Indonesia yang belum 

menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

salah satu penyebabnya adalah status BSU 

yang masih "Calon". Bahkan tidak sedikit 

netizen yang mengaku tidak menerima BSU 

tersebut saat masih di pencarian tahap 1. 

Penyebab status BSU masih menjadi "Calon" 

turut dijelaskan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun 

Instagramnya, @kemnaker, pada Sabtu 

(15/10/2022). 

201

. 

15 

October 

2022 

Penyebab Notifikasi 

BSU 2022 Masih 

Calon Terus, Simak 

Solusinya di Sini 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Sudah tahap 5 pencairan, status notifikasi 

penerima BSU 2022 masih calon? Pekerja 

yang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 

2022 akan mendapatkan dana bantuan 

Rp600. 000 yang langsung cair melalui 

rekening bank Himbara. Namun, hingga saat 

ini, masih saja ada kendala sehingga banyak 

pekerja yang belum bisa mendapatkan dana 

BSU 2022. Salah satu kondisi yang 

mengakibatkan BSU 2022 gagal cair yakni 

ditandai dengan notifikasi penerima BSU 

yang masih bertuliskan 'calon'. 

202

. 

15 

October 

2022 

Cara Mencairkan 

BSU 2022 Lewat 

Kantor Pos, Cek 

Syaratnya untuk 

Neutral Cerdasbela

nja.grid.id 

"Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia mulai minggu depan," ujar 

Menaker melalui siaran pers Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jumat (14/10) 

yang dilansir dari kompas.com. Cara 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687007/dana-bsu-2022-tahap-5-masih-belum-cair-begini-cara-ajukan-pengaduan-di-link-resmi-kemnaker
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/15/cara-mengambil-uang-bantuan-subsidi-upah-di-kantor-pos-jika-status-bsu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687235/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-calon-terus-simak-solusinya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687235/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-calon-terus-simak-solusinya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687235/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-calon-terus-simak-solusinya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687235/penyebab-notifikasi-bsu-2022-masih-calon-terus-simak-solusinya-di-sini
http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
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Dapat Uang Belanja 

- Cerdas Belanja 

mencairkan BSU 2022 lewat Kantor Pos 

yaitu, penerima BSU bisa langsung 

mendatangi Kantor Pos setempat. Cara cek 

BSU 2022 untuk tambahan uang belanja ini 

bisa dengan lewat web BPJS 

Ketenagakerjaan atau web Kemnaker. Dari 

kedua cara cek BSU 2022 ini, kita bisa 

melihat status untuk dapat uang belanja, 

apakah masih Calon atau sudah Tersalurkan. 

CERDASBELANJA.ID- Ada 2 cara cek BSU 

(Bantuan Subsidi Upah) 2022, yang bisa 

untuk bantu keuangan belanja bagi 

penerima. 

203

. 

15 

October 

2022 

Segera Cek BSU 

Tahap 5 yang Cair 

Oktober 2022 di 

bsu.kemnaker.go.id, 

Dapatkan Subsidi 

Gaji Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Cek segera BSU tahap 5 yang cair Oktober 

2022 dengan login di bsu.kemnaker.go.id. 

Pekerja yang telah ditetapkan sebagai 

penerima BSU tahap 5 bisa melakukan login 

di bsu.kemnaker.go.id dengan akun yang 

telah dibuat untuk mengetahui apakah 

subsidi gaji Rp600. 000 sudah tersalurkan 

atau belum. Seperti yang telah diumumkan 

Kemnaker, bahwa BSU tahap 5 ini sudah 

mulai didistribusikan sejak 12 Oktober 

kemarin kepada para pekerja yang telah 

memenuhi kriteria tertentu. Pencairan BSU 

tahap 5 ini dilakukan secara langsung 

melalui bank HIMBARA yang mentransfer 

Rp600. 000 kepada penerima subsidi gaji. 

Pekerja yang telah menerima Rp600. 000 

dari BSU tahap 5 ini dipastikan telah 

memenuhi syarat-syarat berikut ini. 

204

. 

15 

October 

2022 

Cara Pencairan BSU 

2022 Melalui Kantor 

Pos, Cek Syarat 

Dapat Uang Belanja 

- Belanja Pintar 

Positive Beritau.live Cara Tarik BSU 2022 melalui Kantor Pos 

untuk mendapatkan uang belanja 

SMARTBELANJA.ID- Ada 2 cara cek BSU 

(Bantuan Subsidi Upah) 2022 yang bisa 

digunakan untuk membantu pengeluaran 

keuangan bagi penerima. Cara pencairan 

BSU 2022 melalui Kantor Pos yaitu penerima 

BSU bisa langsung datang ke Kantor Pos 

setempat. Cara cek BSU 2022 untuk 

tambahan uang belanja bisa melalui website 

BPJS Ketenagakerjaan atau website 

Kementerian Tenaga Kerja. Dari dua cara cek 

BSU 2022 ini kita bisa melihat status 

http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
http://cerdasbelanja.grid.id/read/523525813/cara-mencairkan-bsu-2022-lewat-kantor-pos-cek-syaratnya-untuk-dapat-uang-belanja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095687768/segera-cek-bsu-tahap-5-yang-cair-oktober-2022-di-bsukemnakergoid-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000
http://beritau.live/cara-pencairan-bsu-2022-melalui-kantor-pos-cek-syarat-dapat-uang-belanja-belanja-pintar
http://beritau.live/cara-pencairan-bsu-2022-melalui-kantor-pos-cek-syarat-dapat-uang-belanja-belanja-pintar
http://beritau.live/cara-pencairan-bsu-2022-melalui-kantor-pos-cek-syarat-dapat-uang-belanja-belanja-pintar
http://beritau.live/cara-pencairan-bsu-2022-melalui-kantor-pos-cek-syarat-dapat-uang-belanja-belanja-pintar
http://beritau.live/cara-pencairan-bsu-2022-melalui-kantor-pos-cek-syarat-dapat-uang-belanja-belanja-pintar
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mendapatkan uang belanja, apakah masih 

calon atau sudah disalurkan. 

205

. 

15 

October 

2022 

Pengawasan Dinas 

PUPR Asahan 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Diduga Masih 

Lemah 

Negative Sinarsergai.

com 

Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yang 

terletak di Jalan Lintas Sumatera ( Jln. Jend. 

Ahmad Yani) Kisaran Kecamatan Kota 

Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Bersumber 

Dari Dana APBD T. Disinyalir tidak patuhnya 

para pekerja tersebut salah satu bukti 

lemahnya pengawasan dari Pemkab Asahan, 

dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten 

Asahan." Kemudian di tempat yang berbeda, 

Pemerhati Proyek Pembangunan di 

Kabupaten Asahan Ir. A. 2022 Sebesar Rp. 

206

. 

16 

October 

2022 

Panglima Santri 

Indonesia Kunjungi 

Ponpes Bojongjeruk 

Menes | BUNGAS 

BANTEN.ID 

Neutral Bungasban

ten.id 

Bungasbanten.id, PANDEGLANG- Antusias 

ribuan santri sambut kedatangan panglima 

santri Muhaimin Iskandar ke Pondok 

pesantren ( Ponpes) Bojongjeruk Kecamatan 

Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi 

Banten, pada Sabtu (15/10/2022). Sahrul 

salah satu santri mengatakan ia merasa 

senang bisa bertatap muka secara langsung 

dengan Panglima Santri dalam momentum 

peringatan hari santri. "Alhamdulillah saya 

bisa melihat sosok panglima santri secara 

langsung, Gus Muhaimin kharismana luar 

biasa," ungkapnya. Untuk diketahui hadir 

dalam kegiatan tersebut Abdul Muhaimin 

Iskandar Panglima Santri, Sekjend DPP 

Gerindra Ali Zamroni, Ida Fauziah 

Kemenaker, Sekjen DPP PKB, Ketua DPW 

PKB, Ketua Umum MUI Pandeglang, MUI Se-

Pandeglang, Ketua PCNU Pandeglang, MWC 

NU Se-Pandeglang, Selurah Ketua DPC PKB 

dan Gerinda, Tokoh Ulama dan ribuan 

Santri. 

207

. 

16 

October 

2022 

Ade Rezki Pratama 

Resmikan BLK 

Ponpes Nurul Huda 

Lubuk Basung 

Senilai Rp.1 Miliar 

Positive Infopublik.i

d 

"Oleh karena itu kami mengalokasikan 

penempatan BLK di Ponpes Nurul Huda 

Lubuk Basung dengan kejuruan ilmu 

komputer, sehingga diharapkan para santri 

dan santriwati disini bisa meningkatkan ilmu 

pengetahuannya dan tidak tertinggal dengan 

lulusan-lulusan lain," katanya. Anggota 

http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://sinarsergai.com/2022/10/pengawasan-dinas-pupr-asahan-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-diduga-masih-lemah
http://bungasbanten.id/panglima-santri-indonesia-kunjungi-ponpes-bojongjeruk-menes
http://bungasbanten.id/panglima-santri-indonesia-kunjungi-ponpes-bojongjeruk-menes
http://bungasbanten.id/panglima-santri-indonesia-kunjungi-ponpes-bojongjeruk-menes
http://bungasbanten.id/panglima-santri-indonesia-kunjungi-ponpes-bojongjeruk-menes
http://bungasbanten.id/panglima-santri-indonesia-kunjungi-ponpes-bojongjeruk-menes
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp-1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp-1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp-1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp-1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp-1-miliar
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Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama 

meresmikan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) 

milik pondok pesantren (Ponpes) Nurul 

Huda di Batu Karak, Jorong 1 Siguhung, 

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

Jum'at (14/10/2022). Peresmian gedung 

workshop BLK senilai Rp 1 miliar ini ditandai 

dengan pemotongan pita oleh Ade Rezki 

Pratama didampingi Kepala Dinas PMTSP-

Naker Agam Mhd Lutfi, Camat Lubuk Basung 

Hidayatul Taufik, dan Walinagari Lubuk 

Basung Dharma Ira Putra. Sementara itu, 

Kepala Dinas PMPTSP-Naker Kabupaten 

Agam, Mhd Lutfi menyampaikan terimakasih 

kepada Ade Rezki Pratama yang sudah 

menyampaikan aspirasi masyarakat ke 

pemerintah pusat melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan, sehingga workshop BLK ini 

bisa dibangun. 

208

. 

16 

October 

2022 

Ade Rezki Pratama 

Resmikan BLK 

Ponpes Nurul Huda 

Lubuk Basung 

Senilai Rp1 Miliar 

Positive Infopublik.i

d 

"Oleh karena itu kami mengalokasikan 

penempatan BLK di Ponpes Nurul Huda 

Lubuk Basung dengan kejuruan ilmu 

komputer, sehingga diharapkan para santri 

dan santriwati disini bisa meningkatkan ilmu 

pengetahuannya dan tidak tertinggal dengan 

lulusan-lulusan lain," katanya. Anggota 

Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama 

meresmikan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) 

milik pondok pesantren (Ponpes) Nurul 

Huda di Batu Karak, Jorong 1 Siguhung, 

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

Jumat (14/10/2022). Peresmian gedung 

workshop BLK senilai Rp1 miliar ini ditandai 

dengan pemotongan pita oleh Ade Rezki 

Pratama didampingi Kepala Dinas PMTSP-

Naker Agam Mhd Lutfi, Camat Lubuk Basung 

Hidayatul Taufik, dan Walinagari Lubuk 

Basung Dharma Ira Putra. Sementara itu, 

Kepala Dinas PMPTSP-Naker Kabupaten 

Agam, Mhd Lutfi menyampaikan terima 

kasih kepada Ade Rezki Pratama yang sudah 

menyampaikan aspirasi masyarakat ke 

pemerintah pusat melalui Kementerian 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp1-miliar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/675701/ade-rezki-pratama-resmikan-blk-ponpes-nurul-huda-lubuk-basung-senilai-rp1-miliar
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Ketenagakerjaan, sehingga workshop BLK ini 

bisa dibangun. 

209

. 

16 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Tahap 6 Cair 

Rp600.000, Simak 

Fakta Jadwal hingga 

Syaratnya 

Positive Okezone Berikut fakta pencairan BLT Subsidi Gaji 

tahap 6 cair yang dirangkum Okezone di 

Jakarta, Minggu (16/10/2022). Pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi 

gaji tahap 6 bakal segera dilakukan. BLT 

subsidi gaji atau BSU ditransfer ke rekening 

Bank Himbara milik pekerja. BLT subsidi gaji 

atau BSU ditransfer ke rekening Bank 

Himbara milik pekerja. 

210

. 

16 

October 

2022 

Panglima Santri Gus 

Muhaimin Iskandar 

Safari Hari Santri 

Nasional, Alasan 

Banten Dipilih 

Lokasi Pertama 

Neutral Top Media Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

Safari Panglima Santri, Gus Muhaimin 

Iskandar dan rombongan. Malam harinya, 

Gus Muhaimin bersamaan rombongan 

dengan merayakan Maulid Nabi di Halaman 

Masjid Kesultanan Banten, Kota Serang. Gus 

Muhaimin mengatakan, Banten menjadi 

salah daerah pertama pelaksanaan Safari 

karena di Menes, Kabupaten Pandeglang 

memiliki sejarah dalam perjalanan Nahdlatul 

Ulama (NU). Siang di Bogor, lanjut ke 

Yogyakarta," ujar Gus Muhaimin usai 

menghadiri acara di Kesultanan Banten, 

Kasemen, Kota Serang. 

211

. 

16 

October 

2022 

Pekerja Sudah 

Ambil BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos Belum? 

Cek Caranya di Sini 

Ya 

Positive Okezone BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

Rp600. 000 akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia. Kami akan salurkan melalui Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai 

kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di 

Jakarta, Minggu (16/10/2022). Penyaluran 

BSU menggandeng Pos Indonesia untuk 

mempercepat proses penyaluran bantuan, 

sehingga mereka yang sudah ditetapkan 

sebagai calon penerima BSU dan belum 

memiliki rekening Bank Himbara tidak perlu 

repot-repot membuka rekening Bank 

Himbara karena akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia. Menaker memastikan bahwa 

penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, 

BSI, maupun Pos Indonesia tidak dipungut 

biaya sepeser pun. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687621/blt-subsidi-gaji-tahap-6-cair-rp600-000-simak-fakta-jadwal-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687621/blt-subsidi-gaji-tahap-6-cair-rp600-000-simak-fakta-jadwal-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687621/blt-subsidi-gaji-tahap-6-cair-rp600-000-simak-fakta-jadwal-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687621/blt-subsidi-gaji-tahap-6-cair-rp600-000-simak-fakta-jadwal-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687621/blt-subsidi-gaji-tahap-6-cair-rp600-000-simak-fakta-jadwal-hingga-syaratnya
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://www.topmedia.co.id/sosial-politik/pr-3375208467/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional-alasan-banten-dipilih-lokasi-pertama
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687727/pekerja-sudah-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-belum-cek-caranya-di-sini-ya
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212

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Mulai Besok, Begini 

Cara Mendapatkan 

Rp 600 Ribu di 

Kantor Pos 

Neutral Tribun 

News 

Jambi 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 

6 cair besok Senin 17 Oktober 2022, bisa 

diambil di Kantor Pos. Solusi mencairkan 

BSU tahap 6 di kantor pos khusus yang tak 

memiliki rekening himbara. Berikut ini cara 

mencairkan BSU lewat Kantor Pos. - 

Penerima datang langsung ke Kantor Pos;. 

213

. 

16 

October 

2022 

4 Fakta Pekerja 

Wajib Kembalikan 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000, Ada 

Sanksi Jika Tak 

Sesuai Syarat! 

Negative Okezone BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp600. 000 mulai dicairkan sejak 12 

September 2022 secara bertahap. Karena 

jika pekerja belum memenuhi syarat, 

mereka dinyatakan tak bisa terima BLT 

subsidi gaji tersebut. Berikut fakta pekerja 

kembalikan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 yang 

dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu 

(16/10/2022). Penerima BLT subsidi gaji 

2022 menggunakan bantuan yang diterima 

untuk meringankan dampak dari pandemi 

yang belum usai dan kenaikan bahan bakar 

BBM yang terjadi pada tahun ini. 

214

. 

16 

October 

2022 

CEK BSU Rp 600 

RIbu di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id, Siapkan 

Email dan NIK 

Positive Tribun 

Sulbar 

BSU Rp 600 ribu ini untuk kamu karyawan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di 

bawah Rp 3,5 juta. Semuanya sudah kami 

salurkan kepada 4.112.052 pekerja," jelas 

Ida dalam keterangan pers dikutip dari 

setkab.go.id. Ida juga mengatakan besaran 

BSU yang akan disalurkan adalah Rp 600 

ribu. Jangan sampai lupa mengecek namamu 

sebagai penerima BSU Rp 600 ribu. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan ini bisa kamu cek di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Beberapa hal 

perlu kamu siapkan seperti NIK, email aktif 

hingga nomor telepon. 

215

. 

16 

October 

2022 

Cara Mudah Cek 

Penerima BSU 

Tahap 5 di Link 

Resmi, Pekerja Akan 

Langsung Ditransfer 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara mudah cek penerima BSU tahap 

5 di link resmi bsu.kemnaker.go.id, sebab 

pekerja akan langsung ditransfer uang 

bantuan subsidi gaji senilai Rp600.000. 

Pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU 

tahap 5 di tahun ini akan langsung ditransfer 

oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui rekening Bank Himbara. 

Bagi pekerja yang tercatat sebagai penerima 

BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id, 

tetapi tidak memiliki rekening Bank 

http://jambi.tribunnews.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-cair-mulai-besok-begini-cara-mendapatkan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-cair-mulai-besok-begini-cara-mendapatkan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-cair-mulai-besok-begini-cara-mendapatkan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-cair-mulai-besok-begini-cara-mendapatkan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-cair-mulai-besok-begini-cara-mendapatkan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://economy.okezone.com/read/2022/10/15/320/2687606/4-fakta-pekerja-wajib-kembalikan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-ada-sanksi-jika-tak-sesuai-syarat
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/16/cek-bsu-rp-600-ribu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-siapkan-email-dan-nik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/16/cek-bsu-rp-600-ribu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-siapkan-email-dan-nik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/16/cek-bsu-rp-600-ribu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-siapkan-email-dan-nik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/16/cek-bsu-rp-600-ribu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-siapkan-email-dan-nik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/16/cek-bsu-rp-600-ribu-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-siapkan-email-dan-nik
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095688963/cara-mudah-cek-penerima-bsu-tahap-5-di-link-resmi-pekerja-akan-langsung-ditransfer-rp600000
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Himbara, Anda tak perlu khawatir. Sebab, 

BSU tahap 5 akan dicairkan melalui PT Pos 

Indonesia, sehingga Anda bisa 

mengambilnya langsung di kantor pos. Saat 

ini Kemnaker tengah menyalurkan BSU 

tahap 5 bagi pekerja yang memenuhi syarat 

dan tercatat sebagai penerima di link resmi 

bsu.kemnaker.go.id. Apabila mengacu pada 

Permenaker No 10 Tahun 2022, berikut 

syarat yang harus dipenuhi calon penerima 

BSU 2022 atau calon penerima BSU tahap 5. 

216

. 

16 

October 

2022 

Cak Imin: Santri 

Masa Depan Kita, 

Mereka Harus Terus 

Dapat Dukungan 

Negara 

Positive Vivanews VIVA Politik- Ketua Umum Partai 

Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Abdul Muhaimin 

Iskandar atau Cak Imin melakukan safari 

politik dalam menyambut Hari Santri 

Nasional (HSN) 2022. Mereka harus terus 

mendapatkan dukungan dan dorongan dan 

fasilitas dari pemerintah dari negara dari 

APBN," kata Cak Imin, dalam keterangannya, 

Minggu, 16 Oktober 2022. Di ponpes tertua 

di Pandeglang itu, Cak Imin menyampaikan 

HSN jadi momen tepat untuk menumbuh-

kembangkan semangat santri di berbagai 

bidang kehidupan dalam bernegara. Mereka 

ini adalah masa depan kita. 

217

. 

16 

October 

2022 

Pekerja yang di PHK 

Tetap Bisa Dapat 

BSU Tahap 5 

Rp600.000, Ini 

Syaratnya dan Cek 

Login 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

3. Pekerja atau buruh yang diusulkan dan 

ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 

2022 dapat melakukan cek mandiri di 

website Kementerian Ketenagakerjaan 

bsu.kemnaker.go.id. Sementara itu, bagi 

pekerja atau buruh yang ingin memastikan 

kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan 

untuk jadi penerima BSU tahap 5 tahun 2022 

bisa cek melalui laman 

bpjsketenagakerjaan.go.id. Adapun bagi 

para pekerja atau buruh yang terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 

perusahaan mempertanyakan berhak atau 

tidaknya mendapatkan BSU tahap 5 sebesar 

Rp600.000. Perlu diketahui, para pekerja 

atau buruh yang terkena PHK berhak untuk 

menjadi penerima BSU tahap 5 tahun 2022 

sebesar Rp600.000. Dikutip dari 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker, 

http://www.viva.co.id/berita/politik/1533028-cak-imin-santri-masa-depan-kita-mereka-harus-terus-dapat-dukungan-negara
http://www.viva.co.id/berita/politik/1533028-cak-imin-santri-masa-depan-kita-mereka-harus-terus-dapat-dukungan-negara
http://www.viva.co.id/berita/politik/1533028-cak-imin-santri-masa-depan-kita-mereka-harus-terus-dapat-dukungan-negara
http://www.viva.co.id/berita/politik/1533028-cak-imin-santri-masa-depan-kita-mereka-harus-terus-dapat-dukungan-negara
http://www.viva.co.id/berita/politik/1533028-cak-imin-santri-masa-depan-kita-mereka-harus-terus-dapat-dukungan-negara
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689216/pekerja-yang-di-phk-tetap-bisa-dapat-bsu-tahap-5-rp600000-ini-syaratnya-dan-cek-login-bsukemnakergoid
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syarat pekerja atau buruh yang terkena PHK 

untuk bisa mendapat BSU tahap 5 yaitu 

antara lain:. 2. Pekerja atau buruh yang 

terPHK setelah bulan Juli 2022 tetap berhak 

mendapatkan BSU sepanjang memenuhi 

ketentuan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 tahun 

2022 telah cair untuk para pekerja atau 

buruh sebesar Rp600. 000 Senin, 10 Oktober 

2022. 

218

. 

16 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Tak Kunjung Cair? 

Kunjungi Situs Ini 

untuk Mengadu, 

Pastikan Memenuhi 

Kriteria Penerima 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pengecekkan status penerima BSU 2022 

dapat dilakukan melalui 2 situs yaitu situs 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi 

hingga saat ini, masih banyak pekerja yang 

mengeluh karena belum mendapat 

kesempatan memperoleh dana BSU 2022 ini. 

Masih banyak pertanyaan-pertanyaan belum 

terjawab yang mereka miliki, kenapa tidak 

tercantum sebagai penerima BSU 2022 

padahal sudah terdaftar jadi peserta BPJS. 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 saat ini sudah sampai tahap 5. 

219

. 

16 

October 

2022 

Simak Cara 

Pencairan BSU 

Pekerja dengan 

Rekening Bank 

Swasta 

Neutral Kompas Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi 

Pekerja/Buruh, pekerja dengan rekening 

bank swasta wajib mengisikan data bank 

himbara secara mandiri agar dana bantuan 

BSU sebesar Rp 600. 000 bisa dicairkan. 

"(Pekerja berekening bank swasta) boleh 

buka rekening di bank yang resmi menjadi 

penyaluran BSU," ujar Deputi Direktur 

Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 

Ketenagakerjaan Oni Marbun saat 

dikonfirmasi Kompas. Dalam berita 

sebelumnya, disebutkan bahwa pekerja 

dengan rekening bank swasta tetap bisa 

mencairkan BSU, caranya:. Cek Apakah Anda 

Termasuk Calon Penerima BSU dengan 

mengisikan data Anda. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689257/bsu-2022-tahap-5-tak-kunjung-cair-kunjungi-situs-ini-untuk-mengadu-pastikan-memenuhi-kriteria-penerima
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/090000226/simak-cara-pencairan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/090000226/simak-cara-pencairan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/090000226/simak-cara-pencairan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/090000226/simak-cara-pencairan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/090000226/simak-cara-pencairan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-
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220

. 

16 

October 

2022 

Tingkatkan Kualitas 

SDM, UGM dan 

Pemda di Riau 

Lakukan MoU 

Positive Riau Post Sebagai upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) Riau, sejumlah 

pemerintah daerah (pemda) di Riau dan juga 

beberapa universitas melakukan 

penandatanganan kerja sama (PKS) atau 

MoU dengan Universitas Gajah Mada 

(UGM). Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Riau, MoU dilakukan antara pihak UGM 

dengan Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Riau. Selain itu, 

penandatanganan PKS juga dilakukan antara 

UGM dengan berbagai perguruan tinggi di 

Riau. "Kami tentunya menyambut baik 

adanya kerja sama dengan UGM ini," kata 

Gubernur Riau Syamsuar. 

221

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Senin, Cek Daftar 

Penerima di Sini 

Jangan Salah 

Positive Ayo 

Bandung 

BSU tahap 6 cair Senin, cek daftar penerima 

di sini jangan salah. BSU tahap 6 dan tahap 7 

diperkirakan cair minggu depan. Kemnaker 

menyampaikan, diharapkan BSU tahap 6 

dapat cair pada pekan depan (17 Oktober 

2022). BLT Subsidi Gaji telah memasuki pada 

pencairan BSU tahap 5 minggu ini. 

222

. 

16 

October 

2022 

Simak Cara 

Mencairkan BSU 

Pekerja dengan 

Rekening Bank 

Swasta 

Neutral Beritau.live Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berbentuk Subsidi Gaji/Upah Bagi 

Pekerja/Buruh, pekerja yang memiliki 

rekening bank swasta wajib mengisi data 

bank Himbara secara mandiri sehingga 

bantuan BSU dana Rp. 600. 000 bisa 

dicairkan. Cek apakah Anda calon penerima 

BSU dengan mengisi data diri Anda. Com- 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 

mulai disalurkan sejak bulan lalu. Namun, 

banyak orang yang bingung ketika tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau Bank 

Mandiri, BNI, Bank BRI, dan BTN. 

223

. 

16 

October 

2022 

Bisakah dapat BSU 

Rp600 Ribu Jika 

Keluarga 1 KK 

Terima Bansos Lain? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Salah satunya adalah apakah bisa tetap 

dapat dana bantuan subsidi upah ( BSU ) jika 

keluarga dalam 1 kartu keluarga 

mendapatkan bansos lain seperti PKH, BLT 

UMKM dan BLT BBM? Kemenaker di akun 

instagramnya mengatakan bahwa Anda 

masih tetap bisa mendapatkan dana BSU 

http://riaupos.jawapos.com/riau/16/10/2022/285045/tingkatkan-kualitas-sdm-ugm-dan-pemda-di-riau-lakukan-mou.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/16/10/2022/285045/tingkatkan-kualitas-sdm-ugm-dan-pemda-di-riau-lakukan-mou.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/16/10/2022/285045/tingkatkan-kualitas-sdm-ugm-dan-pemda-di-riau-lakukan-mou.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/16/10/2022/285045/tingkatkan-kualitas-sdm-ugm-dan-pemda-di-riau-lakukan-mou.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795209067/bsu-tahap-6-cair-senin-cek-daftar-penerima-di-sini-jangan-salah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795209067/bsu-tahap-6-cair-senin-cek-daftar-penerima-di-sini-jangan-salah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795209067/bsu-tahap-6-cair-senin-cek-daftar-penerima-di-sini-jangan-salah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795209067/bsu-tahap-6-cair-senin-cek-daftar-penerima-di-sini-jangan-salah
http://beritau.live/simak-cara-mencairkan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://beritau.live/simak-cara-mencairkan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://beritau.live/simak-cara-mencairkan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://beritau.live/simak-cara-mencairkan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://beritau.live/simak-cara-mencairkan-bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/bisakah-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/bisakah-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/bisakah-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/bisakah-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
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sepanjang memenuhi kriteria dan syarat 

yang ditetapkan. (PKH, dan bantuan 

produktif untuk usaha mikro (BPUM) tahun 

berjalan, Anda tetap berhak mendapatkan 

BSU. Lengkapi pendaftaran akun Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 

Login ke dalam akun Anda Lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang 

Anda, status pernikahan dan tipe lokasi Cek 

notifikasi Setelah itu, Anda akan 

mendapatkan notifikasi yang akan berisi 

mengenai status penerima subsidi upah, 

seperti terdaftar sebagai calon penerima 

BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan 

memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan 

notifikasi mengenai penyaluran dana kepada 

penerima bantuan. 

224

. 

16 

October 

2022 

Subsidi Gaji Sudah 

Diterima 8,4 Juta 

Pekerja, Kapan BSU 

Tahap 6 Cair? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) menyebut bantuan subsidi upah ( 

BSU ) 2022 Rp600. 000 telah diterima 8,4 

juta pekerja hingga pertengahan Oktober 

2022. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU), 

sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan 

oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Jokowi dalam 

keterangan dikutip dari laman resmi 

Kemenaker, Kamis (13/10/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menambahkan, BSU 2022 telah tersalurkan 

melalui 5 tahap. Hingga tahap 5 sudah 

tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66 persen. 

225

. 

16 

October 

2022 

Belum Ditetapkan 

sebagai Penerima 

BSU 2022? 2 

Kemungkinan Ini 

Jadi Alasan 

Statusmu Masih 

Calon 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Status pekerja belum ditetapkan sebagai 

penerima bantuan subsidi upah atau BSU 

2022? Tak sedikit para pekerja yang 

mengeluhkan bahwa status calon penerima 

BSU 2022 tidak berubah hingga saat ini. 

Seperti yang diketahui, pekerja yang berhak 

menerima BSU 2022 adalah mereka yang 

statusnya telah ditetapkan sebagai penerima 

BLT subsidi upah ini, bukan berstatus calon. 

Oleh karena itu, banyak pekerja yang 

kebingungan dan banyak mencari solusi agar 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587916/subsidi-gaji-sudah-diterima-84-juta-pekerja-kapan-bsu-tahap-6-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587916/subsidi-gaji-sudah-diterima-84-juta-pekerja-kapan-bsu-tahap-6-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587916/subsidi-gaji-sudah-diterima-84-juta-pekerja-kapan-bsu-tahap-6-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587916/subsidi-gaji-sudah-diterima-84-juta-pekerja-kapan-bsu-tahap-6-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689475/belum-ditetapkan-sebagai-penerima-bsu-2022-2-kemungkinan-ini-jadi-alasan-statusmu-masih-calon
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status calon mereka berubah menjadi 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. 

226

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Kemnaker 

Salurkan Bantuan 

Upah Melalui PT 

Pos Indonesia Mulai 

Pekan Depan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Lebih lanjut, Ida menjelaskan jika para 

pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara, maka nantinya bantuan upah 

tersebut akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia pada pekan depan. "Penyaluran 

BSU telah diterima 8.432.533 pekerja di 

seluruh Indonesia melalui bank Himbara, 

sedangkan pekerja yang belum menerima 

BSU karena tidak memiliki rekening di bank 

Himbara akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia mulai pekan depan," katanya, 

dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, 

Minggu, 16 Oktober 2022. Dalam 

kesempatan yang sama, Ida mengimbuhkan, 

pengiriman BSU melalui PT Pos Indonesia 

ditujukan untuk mempercepat proses 

penyaluran dana bantuan tersebut kepada 

para pekerja yang tidak memiliki rekening 

bank. "Hal itu dilakukan agar pekerja yang 

belum memiliki rekening bank Himbara tidak 

perlu membuka rekening karena akan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia," 

ujarnya. 

227

. 

16 

October 

2022 

Sambut HSN 2022, 

Gus Muhaimin 

Minta Pemerintah 

Perhatikan Masa 

Depan Santri 

Neutral Jawa Pos 

National 

Network 

Gus Muhaimin yang juga Panglima Santri 

Nusantara dalam sambutannya menyatakan 

HSN yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober 

merupakan momentum tepat untuk 

menumbuh-kembangkan semangat santri 

dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan 

bernegara di berbagai bidang. "HSN 22 

Oktober adalah semangat dari pesantren 

dan santri yang hari ini jumlahnya tidak 

kurang dari 5 juta santri di 28 ribu 

pesantren. Di sisi lain, Gus Muhaimin 

mengutarakan dua pesan terkait peringatan 

HSN 2022 kali ini. Oleh karena itu, Wakil 

Ketua DPR RI bidang Korkesra ini 

mengatakan HSN harus dijadikan 

momentum agar para santri tidak hanya 

menguasai satu disiplin ilmu seperti agama, 

tetapi juga teknik, kedokteran, dan semua 

profesi lainnya. 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015689482/bsu-tahap-6-segera-cair-kemnaker-salurkan-bantuan-upah-melalui-pt-pos-indonesia-mulai-pekan-depan
http://www.jpnn.com/news/sambut-hsn-2022-gus-muhaimin-minta-pemerintah-perhatikan-masa-depan-santri
http://www.jpnn.com/news/sambut-hsn-2022-gus-muhaimin-minta-pemerintah-perhatikan-masa-depan-santri
http://www.jpnn.com/news/sambut-hsn-2022-gus-muhaimin-minta-pemerintah-perhatikan-masa-depan-santri
http://www.jpnn.com/news/sambut-hsn-2022-gus-muhaimin-minta-pemerintah-perhatikan-masa-depan-santri
http://www.jpnn.com/news/sambut-hsn-2022-gus-muhaimin-minta-pemerintah-perhatikan-masa-depan-santri
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228

. 

16 

October 

2022 

Safari Hari Santri 

Nasional di 

Kesultanan Banten, 

Gus Muhaimin : 

Mari Rapatkan 

Barisan 

Positive Radar 

Banten 

Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

tempat Safari Panglima Santri, Gus 

Muhaimin Iskandar dan rombongan. Malam 

harinya, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi 

di Halaman Masjid Kesultanan Banten, Kota 

Serang. Siang di Bogor, lanjut ke 

Yogyakarta," ujar Gus Muhaimin usai 

menghadiri acara di Kesultanan Banten, 

Kasemen, Kota Serang. Gus Muhaimin 

memulai safarinya ke Ponpes Mathlaul 

Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Menes, 

Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 

229

. 

16 

October 

2022 

Panglima Santri Gus 

Muhaimin Iskandar 

Safari Hari Santri 

Nasional 

Neutral Faktaidn Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

menjadi tempat Safari Panglima Santri, Gus 

Muhaimin Iskandar dan rombongan. Gus 

Muhaimin memulai safarinya ke Ponpes 

Mathlaul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) 

Menes, Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 

Malam harinya, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi 

di Halaman Masjid Kesultanan Banten, Kota 

Serang. Siang di Bogor, lanjut ke 

Yogyakarta," ujar Gus Muhaimin usai 

menghadiri acara di Kesultanan Banten, 

Kasemen, Kota Serang. 

230

. 

16 

October 

2022 

Kenapa Notifikasi 

BSU Telah 

Tersalurkan Tapi 

Masih Belum Masuk 

ke Rekening? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) disalurkan 

kepada pekerja pada tahun 2022 ini. BSU 

yang disalurkan kepada pekerja yang telah 

memasuki tahap 5 ini diberikan dengan 

nominal Rp600.000. Adapun sejumlah syarat 

dan kriteria pekerja penerima BSU Rp600. 

000 yang ditetapkan sesuai Permenaker No. 

10 Tahun 2022. Syarat dan kriteria utama 

calon penerima BSU adalah tidak menerima 

bansos lain, seperti BPUM, PKH, BPNT, dan 

Kartu Prakerja. Namun dalam 

penyalurannya, sejumlah pekerja 

mengeluhkan soal BSU Rp600. 000 ini. 

http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.radarbanten.co.id/safari-hari-santri-nasional-di-kesultanan-banten-gus-muhaimin-mari-rapatkan-barisan
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665209836/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665209836/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665209836/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665209836/panglima-santri-gus-muhaimin-iskandar-safari-hari-santri-nasional
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065688974/kenapa-notifikasi-bsu-telah-tersalurkan-tapi-masih-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065688974/kenapa-notifikasi-bsu-telah-tersalurkan-tapi-masih-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065688974/kenapa-notifikasi-bsu-telah-tersalurkan-tapi-masih-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065688974/kenapa-notifikasi-bsu-telah-tersalurkan-tapi-masih-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065688974/kenapa-notifikasi-bsu-telah-tersalurkan-tapi-masih-belum-masuk-ke-rekening
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231

. 

16 

October 

2022 

Penyebab BSU 2022 

Belum Cair ke 

Rekening hingga 

Saat Ini, Termasuk 

yang Paling Fatal 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kenali beberapa penyebab atau kendala 

yang membuat BSU 2022 belum cair hingga 

saat ini. Penyebab ini dapat kamu simak 

untuk mengatasi permasalahan terkait 

dengan status penerimaan BSU 2022 saat 

ini. Dirangkum PikiranRakyat-Depok.com, 

berikut ini empat alasan yang menjadi 

penyebab BSU 2022 belum cair hingga saat 

ini. Bagi pekerja yang merasa memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh 

Kemnaker namun hingga saat ini belum 

mendapatkan BSU 2022 bisa terjadi karena 

data pekerja tersebut yang belum ke BPJS 

Ketenagakerjaan. 

232

. 

16 

October 

2022 

Jangan Panik, Bagi 

yang Tak Punya 

Rekening Himbara 

BSU Rp600. 000 Cair 

Pekan Depan | 

merdeka.com 

Neutral Merdeka Merdeka.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyampaikan bahwa penyaluran 

program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

2022 senilai Rp600. 000 telah memasuki 

tahap 5 pada pekan ini. Sementara di Jawa 

Barat, dari target penyaluran BSU Rp600. 

000 sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah 

disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80 

persen). Menaker menjelaskan, hingga 

tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank 

Himbara bagi mereka yang telah memiliki 

rekening Bank Himbara. Sementara sebagian 

lain yang belum menerima BSU salah 

satunya disebabkan belum memiliki 

rekening Bank Himbara. 

233

. 

16 

October 

2022 

Menaker: BSU 

Sudah Disalurkan 

Kepada 8,4 Juta 

Pekerja 

Positive Idx 

Channel 

IDX CHANNEL- Penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) tercatat hingga saat ini telah 

mencapai 65,6% atau 8,4 juta pekerja yang 

telah menerima. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, bahwa 

penyerahan bantuan upah pemerintah ini 

berjalan dengan baik sesuai dengan data 

peserta BPJamsostek. 

234

. 

16 

October 

2022 

Gus Muhaimin 

Iskandar Gelar 

Safari Hari Santri 

Nasional di Banten 

Neutral Fakta 

Banten 

Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

menjadi tempat Safari Panglima Santri, Gus 

Muhaimin Iskandar dan rombongan. Malam 

harinya, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi 

di Halaman Masjid Kesultanan Banten, Kota 

Serang. Siang di Bogor, lanjut ke 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689557/penyebab-bsu-2022-belum-cair-ke-rekening-hingga-saat-ini-termasuk-yang-paling-fatal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689557/penyebab-bsu-2022-belum-cair-ke-rekening-hingga-saat-ini-termasuk-yang-paling-fatal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689557/penyebab-bsu-2022-belum-cair-ke-rekening-hingga-saat-ini-termasuk-yang-paling-fatal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689557/penyebab-bsu-2022-belum-cair-ke-rekening-hingga-saat-ini-termasuk-yang-paling-fatal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689557/penyebab-bsu-2022-belum-cair-ke-rekening-hingga-saat-ini-termasuk-yang-paling-fatal
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/jangan-panik-bagi-yang-tak-punya-rekening-himbara-bsu-rp600000-cair-pekan-depan.html
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menaker-bsu-sudah-disalurkan-kepada-84-juta-pekerja
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menaker-bsu-sudah-disalurkan-kepada-84-juta-pekerja
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menaker-bsu-sudah-disalurkan-kepada-84-juta-pekerja
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menaker-bsu-sudah-disalurkan-kepada-84-juta-pekerja
http://faktabanten.co.id/daerah/gus-muhaimin-iskandar-gelar-safari-hari-santri-nasional-di-banten
http://faktabanten.co.id/daerah/gus-muhaimin-iskandar-gelar-safari-hari-santri-nasional-di-banten
http://faktabanten.co.id/daerah/gus-muhaimin-iskandar-gelar-safari-hari-santri-nasional-di-banten
http://faktabanten.co.id/daerah/gus-muhaimin-iskandar-gelar-safari-hari-santri-nasional-di-banten
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Yogyakarta," ujar Gus Muhaimin usai 

menghadiri acara di Kesultanan Banten, 

Kasemen, Kota Serang. Gus Muhaimin 

memulai safarinya ke Ponpes Mathlaul 

Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Menes, 

Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 

235

. 

16 

October 

2022 

Hadapi Resesi, 

Muhaimin Iskandar 

Ajak Santri 

Mengabdi di Bidang 

Ekonomi Majukan 

Negeri 

Positive Titiknol Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

menjadi tempat Safari Panglima Santri, Gus 

Muhaimin Iskandar dan rombongan. Gus 

Muhaimin memulai safarinya ke Ponpes 

Mathlaul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) 

Menes, Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. 

Malam harinya, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi 

di Halaman Masjid Kesultanan Banten, Kota 

Serang. Ketua Umum Partai Kabangkitan 

Bangsa (PKB) itu dalam Safari Hari Santri 

Nasional didampingi Sekretaris Jenderal DPP 

PKB Hasanuddin Wahid, Menteri 

Tenagakerja Ida Fauziyah, Anggota Komisi III 

DPR RI Mohammad Rano Alfath, Ketua DPW 

PKB Provinsi Banten Ahmad Fauzi dan 

lainnya. 

236

. 

16 

October 

2022 

Pro Kontra, Aturan 

Kebutuhan Hidup 

Layak : Basis Upah 

Lima Tahunan 

Positive Hariannasi

onal.com 

Basis Upah Lima Tahunan Picu Pro Kontra. 

Melansir harian Kontan yang mewawancarai 

Sektretaris Jenderal Organisasi Pekerja 

Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, 

mengatakan aturan baru ini jauh dari 

harapan buruh, karena waktu lima tahun 

terbilang panjang untuk dapat 

menggambarkan perubahan tingkat 

kebutuhan hidup layak. Bagaimana 

pendapat Anda mengenai basis upah lima 

tahunan? Basis Upah Lima Tahunan Picu Pro 

Kontra. 

237

. 

16 

October 

2022 

Jokowi Pantau 

Langsung 

Penyaluran BSU, 

Imbau Pekerja Jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota dan Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat. Saat berdialog dengan 

para penerima BSU, Jokowi mengimbau 

http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://titiknol.co.id/peristiwa/hadapi-resesi-muhaimin-iskandar-ajak-santri-mengabdi-di-bidang-ekonomi-majukan-negeri
http://harian-nasional.com/pro-kontra-aturan-kebutuhan-hidup-layak-basis-upah-lima-tahunan
http://harian-nasional.com/pro-kontra-aturan-kebutuhan-hidup-layak-basis-upah-lima-tahunan
http://harian-nasional.com/pro-kontra-aturan-kebutuhan-hidup-layak-basis-upah-lima-tahunan
http://harian-nasional.com/pro-kontra-aturan-kebutuhan-hidup-layak-basis-upah-lima-tahunan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795209813/jokowi-pantau-langsung-penyaluran-bsu-imbau-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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kepada seluruh pekerja untuk memastikan 

diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

Presiden yang didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, 

ingin memastikan bahwa bantuan yang 

diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Sebab pemerintah selalu menggunakan data 

kepesertaan BPJAMSOSTEK sebagai dasar 

penyaluran BSU karena dianggap akurat 

sehingga dapat tepat sasaran. 

238

. 

16 

October 

2022 

BSU Lewat Kantor 

Pos 2022 Disalurkan 

Mulai Minggu Ini, 

Cek Daftar 

Penerimanya di 

Sini! 

Positive Ayo 

Bandung 

BSU lewat Kantor Pos 2022 bakal disalurkan 

mulai minggu ini, cek daftar penerimanya 

yang akan dijelaskan dalam artikel ini!. Bagi 

Anda yang belum terima BSU 2022 tenang 

saja Menaker Ida Fauziyah sebut minggu ini 

BSU akan disalurkan lewat Kantor Pos. Anda 

yang belum terima BSU 2022 tunggu saja 

BSU disalurkan lewat kantor Pos mulai 

minggu ini. BSU 2022 disalurkan lewat 

kantor Pos untuk yang belum terima 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, saat mendampingi Presiden RI, 

Joko Widodo, menyerahkan bantuan 

pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) 

kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa 

Barat. 

239

. 

16 

October 

2022 

Info Lowongan 

Kerja D3 Farmasi di 

BUMN PT Kimia 

Farma Apotek, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

" PT Kimia Farma Apotek membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai 

formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. 

240

. 

16 

October 

2022 

Anggota Keluarga 

Dapat Bansos PKH, 

Apa Pekerja Tetap 

Bisa Terima BSU 

Tahap 5 2022? 

Begini Jawaban 

Kemnaker 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Lantas jika keluarga dapat PKH, apakah 

pekerja bisa cairkan BSU tahap 5 2022?. 

Sejumlah pekerja banyak mempertanyakan 

apakah jika keluarga sudah mendapat 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 

pekerja masih bisa mendapat BSU 2022. 

Seperti kita ketahui, penyaluran BSU tahap 5 

sudah dilakukan pada 12 Oktober 2022 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315209683/bsu-lewat-kantor-pos-2022-disalurkan-mulai-minggu-ini-cek-daftar-penerimanya-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315689275/info-lowongan-kerja-d3-farmasi-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689744/anggota-keluarga-dapat-bansos-pkh-apa-pekerja-tetap-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-begini-jawaban-kemnaker
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kemarin bagi pekerja yang memenuhi 

kriteria. Namun, masih terdapat banyak 

pertanyaan dari pekerja yang 

mempertanyakan pada kriteria yang 

menyebutkan bahwa kriteria pekerja yang 

telah menerima bantuan lain termasuk 

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak bisa 

lagi menerima BSU 2022. 

241

. 

16 

October 

2022 

Jika Satu KK Sudah 

Terima Bantuan 

Lain, Masih Bisakah 

Saya Dapat BSU? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Adapun salah satu pertanyaan yakni, apakah 

satu KK yang sudah menerima bantuan lain, 

masih bisa dapat BSU atau tidak. Dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari 

Instagram @kemnaker, ternyata jika satu KK 

yang sudah menerima bantuan lain, maka 

masih bisa dapat BSU. Banyak segudang 

pertanyaan terkait penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Apakah saya bisa dapat 

BSU jika sudah mendapatkan bantuan lain? 

242

. 

16 

October 

2022 

Catat Nih ! 

Ancaman Resersi 

2023, Muhaimin 

Iskandar Dorong 

Santri Berdaya di 

Bidang Ekonomi - 

Poskota Banten 

Positive Poskota 

Banten 

SERANG, POSKOTA.CO.ID- Ketua Umum 

Partai Kabangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin 

Iskandar melakukan safari santri ke berbagai 

daerah. Salah satu wilayah yang dikunjungi 

adalah Banten Lama, Kota Serang. Dalam 

kesempatan itu, Gus Muhaimin mengajak 

santri untuk berdaya di bidang ekonomi 

dalam rangka memajukan negeri. Meskipun, 

Muhaimin menyadari ada proses panjang 

santri yang tak lepas dari cobaan hidup. 

243

. 

16 

October 

2022 

BSU Rp600. 000 

Tahap ke-6 Segera 

Cair, Cek Lagi Syarat 

Penerimanya | 

merdeka.com 

Neutral Merdeka Merdeka.com- Penyaluran program Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 senilai Rp600. 

000 telah memasuki tahap 5 pada pekan ini. 

Di Provinsi Jawa Barat, BSU senilai Rp600. 

000 saat ini telah disalurkan sebanyak 

1.135.248 orang (69,80 persen). Lalu, untuk 

BSU tahap ke-6 rencananya bakal cair pekan 

depan. Di mana hingga tahap ke-5 BSU 

sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang 

atau setara 65,66 persen dari target total 

penerima sebanyak 14,6 juta jiwa. 

244

. 

16 

October 

2022 

Calon Penerima BSU 

2022 Tahap 6 

Perhatikan! Ini 3 

Faktor yang Sering 

Negative Ayo 

Bandung 

Faktor tersebut bisa gagalkan pencairan BSU 

2022 tahap 6 Rp600 ribu ke rekening 

penerima. Pekerja yang dinyatakan sebagai 

calon penerima BSU 2022 tahap 6 wajib 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689025/jika-satu-kk-sudah-terima-bantuan-lain-masih-bisakah-saya-dapat-bsu
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689025/jika-satu-kk-sudah-terima-bantuan-lain-masih-bisakah-saya-dapat-bsu
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689025/jika-satu-kk-sudah-terima-bantuan-lain-masih-bisakah-saya-dapat-bsu
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689025/jika-satu-kk-sudah-terima-bantuan-lain-masih-bisakah-saya-dapat-bsu
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://banten.poskota.co.id/2022/10/16/catat-nih-ancaman-resersi-2023-muhaimin-iskandar-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://www.merdeka.com/uang/bsu-rp600000-tahap-ke-6-cair-pekan-depan-cek-lagi-syarat-penerimanya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-rp600000-tahap-ke-6-cair-pekan-depan-cek-lagi-syarat-penerimanya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-rp600000-tahap-ke-6-cair-pekan-depan-cek-lagi-syarat-penerimanya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-rp600000-tahap-ke-6-cair-pekan-depan-cek-lagi-syarat-penerimanya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-rp600000-tahap-ke-6-cair-pekan-depan-cek-lagi-syarat-penerimanya.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
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Gagalkan Pencairan 

BLT Rp600 Ribu 

perhatikan tiga faktor di bawah ini. Terkait 

pencairan BSU 2022 tahap 6, Kemnaker 

belum bisa memastikan kapan bantuan 

tersebut akan disalurkan. Lantas apa saja 

faktor yang bisa gagalkan pencairan BSU 

2022? 

245

. 

16 

October 

2022 

Login Akun di 

kemnaker.go.id tuk 

Cek Status 

Pencairan BSU 

Tahap 5, Subsidi 

Gaji Cair jika Ini 

Bercentang Hijau 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Untuk itu bagi pekerja yang sudah 

mendaftar akun di kemnaker.go.id segera 

login untuk melakukan cek status pencairan 

BSU tahap 5. Oleh sebab itu pekerja segera 

login akun di kemnaker.go.id untuk cek 

status pencairan BSU tahap 5. Namun perlu 

diingat, bahwa subsidi gaji tersebut akan 

disalurkan kepada pekerja jika status 

pencairan 'Penyaluran' di kemnaker.go.id 

sudah bercentang hijau. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mengumumkan bahwa penyaluran BSU 

tahap 5 sudah mulai dilakukan kepada 

pekerja per 10 Oktober 2022. 

246

. 

16 

October 

2022 

Siap-Siap, BSU 

Tahap 5 Dibagi 

Lewat Pos 

Indonesia Pekan 

Depan 

Positive Liputan 6 Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai 

kita salurkan melalui Pos Indonesia," 

jelasnya. Menaker melanjutkan, pada 

penyaluran BSU tahun ini, pihaknya 

menggandeng PT Pos Indonesia dengan 

maksud untuk mempercepat proses 

penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan 

belum memiliki rekening Bank Himbara, 

tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara, karena akan disalurkan 

melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, 

Menaker memastikan bahwa penyaluran 

BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, 

maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut 

biaya sepeser pun. 

247

. 

16 

October 

2022 

Kenapa Notifikasi 

BSU Rp600. 000 

Masih 'Calon' 

Terus? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Salah satunya, bantuan BSU senilari Rp600. 

000 tersebut tidak kunjung masuk ke 

rekening penerima. Lantas, apa penyebab 

notifikasi BSU Rp600. 000 masih tertulis 

'calon' terus?. Dikutip PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, ternyata ada dua penyebab 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210527/calon-penerima-bsu-2022-tahap-6-perhatikan-ini-3-faktor-yang-sering-gagalkan-pencairan-blt-rp600-ribu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095689874/login-akun-di-kemnakergoid-tuk-cek-status-pencairan-bsu-tahap-5-subsidi-gaji-cair-jika-ini-bercentang-hijau
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098478/siap-siap-bsu-tahap-5-dibagi-lewat-pos-indonesia-pekan-depan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098478/siap-siap-bsu-tahap-5-dibagi-lewat-pos-indonesia-pekan-depan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098478/siap-siap-bsu-tahap-5-dibagi-lewat-pos-indonesia-pekan-depan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098478/siap-siap-bsu-tahap-5-dibagi-lewat-pos-indonesia-pekan-depan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098478/siap-siap-bsu-tahap-5-dibagi-lewat-pos-indonesia-pekan-depan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689437/kenapa-notifikasi-bsu-rp600000-masih-calon-terus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689437/kenapa-notifikasi-bsu-rp600000-masih-calon-terus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689437/kenapa-notifikasi-bsu-rp600000-masih-calon-terus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065689437/kenapa-notifikasi-bsu-rp600000-masih-calon-terus
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notifikasi BSU Rp600. 000 masih tertulis 

'calon' terus. Ada pula penyebab lain jika 

BSU sudah disalurkan namun tidak kunjung 

menerima dana Rp600.000. Kemungkinan, 

penerima memiliki lebih dari satu rekening 

Himbara, sehingga perlu mengecek satu per 

satu. 

248

. 

16 

October 

2022 

Ini Arti Notifikasi 

Masih 'Calon 

Penerima BSU 

2022', Pekerja akan 

Tetap Menerima 

Bantuan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak arti dari notifikasi masih "calon 

penerima BSU 2022", pekerja akan tetap 

menerima bantuan subsidi upah Rp600.000. 

Bagi Anda yang merasa sudah memenuhi 

syarat dan tercatat sebagai calon penerima 

BSU 2022, Anda akan tetap menerima 

bantuan subsidi upah senilai Rp600.000. 

Akan tetapi, BSU 2022 Anda tidak akan 

langsung ditransfer ke rekening atau bisa 

langsung dicairkan. Lantas, apa arti dari 

notifikasi masih ditetapkan sebagai "calon 

penerima BSU 2022"? Bagi pekerja yang 

menerima notifikasi masih ditetapkan 

sebagai calon penerima BSU 2022, bantuan 

subsidi upah Rp600. 000 akan dicairkan 

melalui kantor pos. Diketahui, BSU 2022 

akan ditransfer melalui rekening Bank 

Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN). 

249

. 

16 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Masih Cair Hari Ini, 

Pekerja Bisa Dapat 

BLT Rp600. 000 

seusai Login 

kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 

masih cair hari ini, pekerja bisa dapatkan 

bantuan Rp600. 000 seusai login di link 

kemnaker.go.id. Pekerja yang memenuhi 

syarat berkesempatan untuk mendapatkan 

BSU 2022 yang masih cair hari ini untuk 

periode penyaluran tahap 5. Diketahui 

bersama, BSU 2022 merupakan sebuah 

bansos terbaru yang diluncurkan pemerintah 

sejak awal September lalu. Hadirnya BSU 

2022 ini diharapkan dapat meringankan 

beban para pekerja dan buruh yang 

beberapa waktu lalu sempat dihadapkan 

oleh kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM). Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan 

bahwa BSU 2022 telah tersalurkan kepada 

8.168.987 pekerja dan buruh yang 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690110/ini-arti-notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-2022-pekerja-akan-tetap-menerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690139/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-hari-ini-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600000-seusai-login-kemnakergoid
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memenuhi syarat selama empat tahap 

penyaluran. 

250

. 

16 

October 

2022 

BSU 2022 Masih 

Calon Penerima 

Terus, Kenapa Ya? 

Ternyata 2 Faktor 

Ini Jadi 

Penyebabnya: 

Kemnaker Beri 

Solusi 

Positive Ayo 

Bandung 

Sejak cair pada September 2022, banyak 

pekerja yang mengeluhkan BSU 2022 masih 

berstatus calon penerima. Mengapa 

notifikasi BSU 2022 masih berstatus sebagai 

calon penerima? Hingga saat ini BSU 2022 

sudah memasuki penyaluran tahap ke 5. 

Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membeberkan penyebabnya. 

251

. 

16 

October 

2022 

Cara dapat BSU 

Rp600 Ribu Jika 

Keluarga 1 KK 

Terima Bansos Lain 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Salah satunya adalah apakah bisa tetap 

dapat dana bantuan subsidi upah ( BSU ) jika 

keluarga dalam 1 kartu keluarga 

mendapatkan bansos lain seperti PKH, BLT 

UMKM dan BLT BBM?. Kemenaker di akun 

instagramnya mengatakan bahwa Anda 

masih tetap bisa mendapatkan dana BSU 

sepanjang memenuhi kriteria dan syarat 

yang ditetapkan. (PKH, dan bantuan 

produktif untuk usaha mikro (BPUM) tahun 

berjalan, Anda tetap berhak mendapatkan 

BSU. Lengkapi pendaftaran akun Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 

Login ke dalam akun Anda Lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang 

Anda, status pernikahan dan tipe lokasi Cek 

notifikasi Setelah itu, Anda akan 

mendapatkan notifikasi yang akan berisi 

mengenai status penerima subsidi upah, 

seperti terdaftar sebagai calon penerima 

BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan 

memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan 

notifikasi mengenai penyaluran dana kepada 

penerima bantuan. 

252

. 

16 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Masih Cair di 

Oktober Ini, Simak 

Syarat dan 

Langkahnya di Sini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Upah 

atau BSU 2022 tahap 5 senilai Rp600. 000 

masih disalurkan atau cair ke penerima 

manfaat. Dikutip PikiranRakyat-Depok.com 

dari laman Kemnaker, Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, sebelumnya menyampaikan 

jadwal pencairan BSU 2022 tahap 5 yakni 

pada Oktober 2022 ini. Lebih lanjut dia 

mengatakan, bahwa terdapat beberapa 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795210940/bsu-2022-masih-calon-penerima-terus-kenapa-ya-ternyata-2-faktor-ini-jadi-penyebabnya-kemnaker-beri-solusi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/cara-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/cara-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/cara-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/9/1587921/cara-dapat-bsu-rp600-ribu-jika-keluarga-1-kk-terima-bansos-lain
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690130/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-di-oktober-ini-simak-syarat-dan-langkahnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690130/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-di-oktober-ini-simak-syarat-dan-langkahnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690130/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-di-oktober-ini-simak-syarat-dan-langkahnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690130/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-di-oktober-ini-simak-syarat-dan-langkahnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095690130/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-di-oktober-ini-simak-syarat-dan-langkahnya-di-sini
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kelompok yang tidak bisa mendapatkan BSU 

2022, yaitu:. Dia juga menyampaikan 

mengenai syarat-syarat bagi penerima BSU 

2022 yakni:. 

253

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Gagal 

Cair? Masih Ada 

Waktu Perbaiki Ini, 

Simak Penjelasan 

Menaker Ida 

Fauziah - Ayo 

Cirebon 

Positive Ayo 

Cirebon 

Ida menambahkan, BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga 

tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 

8.432.533 orang atau setara 65,66% bagi 

yang berstatus sebagai penerima BSU. 

AYOCIREBON- sejumlah penerima BSU tahap 

4 dan tahap 4 mengalami gagal cair dan 

gagal transfer karena beberapa penyebab. 

Untuk mengatasi kondisi BSU gagal cair telah 

disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah dalam kesempatannya saat 

lakukan tinjau penyaluran BSU di Kota 

Bandung. 

254

. 

16 

October 

2022 

Laskar Santri 

Indonesia 

Dikukuhkan di 

Menes Banten, Ini 

Pesan Panglima 

Santri Gus 

Muhaimin 

Neutral Banten Hits Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

yang menjadi tempat safari Panglima Santri, 

Gus Muhaimin Iskandar dan rombongan. 

Gus Muhaimin memulai safarinya ke Ponpes 

Mathlaul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) 

Menes, Kabupaten Pandeglang dengan 

mengukuhkan Laskar Santri Indonesia. Sabtu 

malam, Gus Muhaimin bersamaan 

rombongan dengan merayakan Maulid Nabi 

di Halaman Masjid Kesultanan Banten, Kota 

Serang. Siang di Bogor, lanjut ke 

Yogyakarta," ujar Gus Muhaimin usai 

menghadiri acara di Kesultanan Banten, 

Kasemen, Kota Serang. 

255

. 

16 

October 

2022 

Inilah Cara 

Mendapatkan Dana 

BSU Walau Sudah 

Dapat Bansos Lain - 

Gora Juara 

Positive Gorajuara.

com 

Selain itu, Inilah syarat-syarat mendapatkan 

dana BSU dari Permenaker: WNI dibuktikan 

dengan KTP Peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 

Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar 

Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja 

di wilayah dengan upah minimum provinsi 

atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta 

maka persyaratan gaji tersebut menjadi 

paling banyak sebesar upah minimum 

kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas 

hingga ratusan ribu rupiah Dikecualikan 

untuk PNS dan TNI/Polri Belum menerima 

http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945204782/bsu-tahap-5-gagal-cair-masih-ada-waktu-perbaiki-ini-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziah
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://bantenhits.com/2022/10/16/laskar-santri-indonesia-dikukuhkan-di-menes-banten-ini-pesan-panglima-santri-gus-muhaimin
http://www.gorajuara.com/ragam/pr-1005212012/inilah-cara-mendapatkan-dana-bsu-walau-sudah-dapat-bansos-lain
http://www.gorajuara.com/ragam/pr-1005212012/inilah-cara-mendapatkan-dana-bsu-walau-sudah-dapat-bansos-lain
http://www.gorajuara.com/ragam/pr-1005212012/inilah-cara-mendapatkan-dana-bsu-walau-sudah-dapat-bansos-lain
http://www.gorajuara.com/ragam/pr-1005212012/inilah-cara-mendapatkan-dana-bsu-walau-sudah-dapat-bansos-lain
http://www.gorajuara.com/ragam/pr-1005212012/inilah-cara-mendapatkan-dana-bsu-walau-sudah-dapat-bansos-lain


 

109 

 

program kartu prakerja, program keluarga 

harapan dan bantuan produktif untuk usaha 

mikro. GORAJUARA- Pada bulan Oktober ini, 

dana bansos dari pemerintah sudah 

dicairkan ke penerimanya. Kemenaker 

menjawab di akun instagramnya, bahwa 

Andamasih bisa mendapatkan dana BSU 

selama memenuhi kriteria dan syarat yang 

ditetapkan. (PKH, dan bantuan produktif 

untuk usaha mikro (BPUM) tahun berjalan, 

Anda tetap berhak mendapatkan BSU. 

256

. 

16 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 6 

Cair? Ini Jadwal 

Pencairan dan 

Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Banten 

Raya 

Com dari berbagai sumber Pada 2022, 

Kemnaker menyalurkan BSU 2022 Rp600 

ribu hanya kepada pekerja yang memenuhi 

syarat. BSU tahap 6 diperkirakan cair minggu 

depan pasalnya, Kemnaker sebelumnya 

telah menegaskan akan BLT Subsidi Gaji cair 

bertahap. Sebelum cair BSU 2022, Kemnaker 

terlebih dahulu akan verifikasi dan validasi 

data calon penerima BSU 2022 yang 

diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Kemnaker menyampaikan, diharapkan BSU 

tahap 6 dapat cair dalam waktu dekat. 

257

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Minggu Depan, Tak 

Kunjung Terima? 

Tenang Ini Kata 

Kemenaker 

Neutral Ayo 

Bandung 

Sebagaimana kabar yang telah beredar, BSU 

Tahap 6 dikabarkan akan kembali disalurkan 

kepada rekan pekerja minggu depan. Sebab 

dari awal mendaftar hingga pencairan BSU 

Tahap 6 akan disalurkan, tidak kunjung 

terpilih menjadi penerima BSU. Berbagai 

spekulasi akhirnya muncul, menanyakan apa 

penyebab pekerja/buruh hingga penyaluran 

BSU tahap 6 tidak kunjung terpilih? Namun 

disadari atau tidak, bagi sebagian pekerja 

maupun buruh masih banyak yang terlihat 

mengeluh. 

258

. 

16 

October 

2022 

Peringati Hari 

Santri, Muhaimin 

Iskandar Safari ke 

Banten - BANTEN 

POS 

Neutral Banpos.co SERANG, BANPOS- Provinsi Banten menjadi 

provinsi pertama menjadi tempat Safari 

Panglima Santri, Muhaimin Iskandar dan 

rombongan. Malam harinya, Gus Muhaimin 

bersamaan rombongan dengan merayakan 

Maulid Nabi di Halaman Masjid Kesultanan 

Banten, Kota Serang. Ketua Umum DPP 

Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) itu dalam 

Safari Hari Santri Nasional didampingi 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275211781/kapan-bsu-tahap-6-cair-ini-jadwal-pencairan-dan-penjelasan-kemnaker
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275211781/kapan-bsu-tahap-6-cair-ini-jadwal-pencairan-dan-penjelasan-kemnaker
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275211781/kapan-bsu-tahap-6-cair-ini-jadwal-pencairan-dan-penjelasan-kemnaker
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275211781/kapan-bsu-tahap-6-cair-ini-jadwal-pencairan-dan-penjelasan-kemnaker
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275211781/kapan-bsu-tahap-6-cair-ini-jadwal-pencairan-dan-penjelasan-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795211855/bsu-tahap-6-cair-minggu-depan-tak-kunjung-terima-tenang-ini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795211855/bsu-tahap-6-cair-minggu-depan-tak-kunjung-terima-tenang-ini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795211855/bsu-tahap-6-cair-minggu-depan-tak-kunjung-terima-tenang-ini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795211855/bsu-tahap-6-cair-minggu-depan-tak-kunjung-terima-tenang-ini-kata-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795211855/bsu-tahap-6-cair-minggu-depan-tak-kunjung-terima-tenang-ini-kata-kemenaker
http://banpos.co/2022/10/16/peringati-hari-santri-muhaimin-iskandar-safari-ke-banten
http://banpos.co/2022/10/16/peringati-hari-santri-muhaimin-iskandar-safari-ke-banten
http://banpos.co/2022/10/16/peringati-hari-santri-muhaimin-iskandar-safari-ke-banten
http://banpos.co/2022/10/16/peringati-hari-santri-muhaimin-iskandar-safari-ke-banten
http://banpos.co/2022/10/16/peringati-hari-santri-muhaimin-iskandar-safari-ke-banten
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Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin 

Wahid, Menteri Tenagakerja Ida Fauziyah, 

Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Rano 

Alfath, Ketua DPW PKB Provinsi Banten 

Ahmad Fauzi dan lainnya. Banten menjadi 

salah daerah pertama pelaksanaan Safari 

karena di Menes, Kabupaten Pandeglang 

memiliki sejarah dalam perjalanan Nahdlatul 

Ulama (NU). 

259

. 

16 

October 

2022 

Pencairan BSU 

Masuk Tahap ke-5, 

Simak Lagi 

Syaratnya 

Neutral Liputan 6 Menaker Ida menjelaskan, hingga tahap ke-

5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi 

mereka yang telah memiliki rekening Bank 

Himbara. Liputan6.com, Jakarta Penyaluran 

program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

2022 senilai Rp 600. 000 telah memasuki 

tahap 5 pada pekan ini. Di mana hingga 

tahap ke-5 BSU sudah tersalurkan kepada 

8.432.533 orang atau setara 65,66 persen 

dari target total penerima sebanyak 14,6 

juta jiwa. "Dari 14,6 juta (calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah) sudah tersalurkan 8,4 

juta yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata 

Ida Fauziyah saat mendampingi Presiden 

Jokowi menyerahkan BSU 2022 di Bandung, 

dikutip Minggu (16/10/2022). 

260

. 

16 

October 

2022 

UPDATE Lowongan 

Kerja Surabaya 16 

Oktober Info Dari 

Kemnaker: Ada 

Sales, Desain Grafis 

dan Operator 

Neutral Tribun 

News 

Surabaya 

Update lowongan kerja Surabaya hari ini, 

Minggu (16/10/2022), melansir dari info 

loker Surabaya di laman resmi Kemnaker. PT 

PESONNA OPTIMA JASA PERWAKILAN 

SURABAYA. Alamat: Kapasan, Simokerto, 

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 

Persyaratan Khusus: Sehat jasmani dan 

rohani; Berpenampilan menarik; Jujur dan 

memiliki integritas;; Memiliki ketelitian dan 

bertanggungjawab; Disiplin waktu; Bersikap 

ramah dan sopan; Mampu berkomunikasi 

dengan baik; Mampu bekerja dibawah 

tekanan dan mencapai target yang 

diberikan; Mampu mengoperasikan 

komputer (Ms. Office) dengan baik; 

Penempatan Wilayah Surabaya dan Malang. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098512/pencairan-bsu-masuk-tahap-ke-5-simak-lagi-syaratnya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098512/pencairan-bsu-masuk-tahap-ke-5-simak-lagi-syaratnya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098512/pencairan-bsu-masuk-tahap-ke-5-simak-lagi-syaratnya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098512/pencairan-bsu-masuk-tahap-ke-5-simak-lagi-syaratnya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/16/update-lowongan-kerja-surabaya-16-oktober-info-dari-kemnaker-ada-sales-desain-grafis-dan-operator
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261

. 

16 

October 

2022 

Profil Hanif Dhakiri 

Wakil Ketua Umum 

PKB, Mantan 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

2014-2019 

Neutral Tribun 

News 

Hanif Dhakiri menjabat sebagai Menteri 

Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja (2014-

2019). Pada tahun 2014, Hanif Dhakiri 

ditunjuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan 

dalam Kabinet Kerja (2014-2019). Menteri 

Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri saat 

diwawancarai secara khusus oleh 

Tribunnews di kantornya, di Jakarta Selatan, 

Rabu. - Menteri Ketenagakerjaan 2014-2019. 

262

. 

16 

October 

2022 

Menaker: 

Kesetaraan Gender 

juga Berlaku di 

Dunia Digital 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

"Padahal, kesetaraan gender pada dunia 

digital juga merupakan bagian dari cita-cita 

global dalam rumusan Sustainable 

Development Goals (SDGs) 2030," kata 

Menaker dalam siaran prts di Jakarta pada 

Minggu, 16 Omtober 2022. Menaker 

mengatakan, KOPRI sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. Menaker 

mengharapkan KOPRI dapat mengakselerasi 

kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar 

bisa menjadi pribadi yang mandiri dan 

mampu berkontribusi dalam kemajuan 

pergerakan organisasi KOPRI. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah merilis hasil 

riset dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) yang 

menyebutkan bahwa perempuan yang 

masuk kategori "rentan" kerap terbentur 

hambatan mental dalam penguasaan teknis 

dan keterampilan teknologi digital. 

263

. 

16 

October 

2022 

Cek Penerima BSU 

Tahap 6! Apakah 

Nama Anda 

Tercantum Sebagai 

Penerima Dana 

Rp600. 000 dari 

BSU? - Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

SEMARANGKU- Ternyata BSU tahap 5 bukan 

yang terakhir karena BSU atau BLT subsidi 

gaji tahap 6 akan diadakan. Jika Anda telah 

mendaftar sebagai penerima BSU atau BLT 

subsidi gaji, berikut ini informasi lengkap 

untuk Anda. (calon penerima BSU ), sudah 

tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/ buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Jokowi seperti yang 

dikutip dari laman resmi Kemnaker pada 

Kamis, 13 Oktober 2022. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Menaker Ida 

http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/16/profil-hanif-dhakiri-wakil-ketua-umum-pkb-mantan-menteri-ketenagakerjaan-2014-2019
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015690886/menaker-kesetaraan-gender-juga-berlaku-di-dunia-digital
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015690886/menaker-kesetaraan-gender-juga-berlaku-di-dunia-digital
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015690886/menaker-kesetaraan-gender-juga-berlaku-di-dunia-digital
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015690886/menaker-kesetaraan-gender-juga-berlaku-di-dunia-digital
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690891/cek-penerima-bsu-tahap-6-apakah-nama-anda-tercantum-sebagai-penerima-dana-rp600000-dari-bsu
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Fauziah tentang BSU atau BLT subsidi gaji 

tahap 5 dan 6. 

264

. 

16 

October 

2022 

Cek Cara Ini Jika 

Pendaftar BSU atau 

BLT Subsidi Gaji 

Tahap 5 Tak 

Memiliki Rekening 

Bank HImbara - 

Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, 

menyebut bahwa sampai tahap 5 ini, BSU 

telah disalurkan kepada 8.432.533 orang 

atau 65,66% mlalui Bank Himbara. "Rata-

rata yang belum menerima ini adalah yang 

tidak memiliki rekening di Bank Himbara. 

SEMARANGKU- Sebelumnya, salah satu 

syarat bagi penerima BSU atau BLT subsidi 

gaji adalah mempunyai rekening Himbara. 

Tetapi kini Kemenaker mempunyai kebijakan 

baru terkait Bank penerima BSU atau BLT 

subsidi gaji 2022. 

265

. 

16 

October 

2022 

Penerima Bansos 

PKH Masih Bisa 

Terima BSU Tahap 5 

2022? Ini 

Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Lalu, apakah jika ada anggota keluarga yang 

mendapat PKH, bisa mencarikan BSU tahap 

5 2022?. Para pekerja yang sudah menerima 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

masih bertanya-tanya apakah masih bisa 

memperoleh BSU 2022. Seperti diketahui 

sebelumnya, pendistribusian BSU tahap 5 

telah dilakukan pada 12 Oktober 2022 untuk 

para pekerja yang memenuhi syarat. Tetapi, 

masih banyak pertanyaan dari pekerja yang 

menanyakan syarat yang menyebutkan jika 

kriteria pekerja yang sudah menerima 

bantuan lain termasuk PKH tidak berhak 

mendapatkan BSU 2022. 

266

. 

16 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 6 

Cair? Cek 

Keterangan 

Kemenaker dan 

Metode Pencairan 

BSU Tahap 6 Selain 

Bank Himbara - 

Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

Kemenaker telah menjalin kerjasama 

dengan pihak lain selain Bank Himbara untuk 

mencairkan BSU atau BLT subsidi gaji. 

Karena BSU atau BLT subsidi gaji tahap 6 

akan segera dicairkan tidak hanya melalui 

Bank Himbara. Berikut ini informasi lengkap 

tentang metode baru pencairan BSU dan 

kapan BSU tahap 6 cair. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyebut 

bahwa sampai tahap 5 ini, BSU telah 

disalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

65,66% mlalui Bank Himbara. 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315690972/cek-cara-ini-jika-pendaftar-bsu-atau-blt-subsidi-gaji-tahap-5-tak-memiliki-rekening-bank-himbara
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065690261/penerima-bansos-pkh-masih-bisa-terima-bsu-tahap-5-2022-ini-penjelasan-kemnaker
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315691015/kapan-bsu-tahap-6-cair-cek-keterangan-kemenaker-dan-metode-pencairan-bsu-tahap-6-selain-bank-himbara
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267

. 

16 

October 

2022 

Buruan Cek, 

Anjungan Siap Kerja 

IKN Ada di Sepaku 

Positive Pemprov 

Kaltim 

Salah satunya melalui penyediaan Anjungan 

Siap Kerja yang disediakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Anjungan tersebut 

disiapkan berjarak sekitar 50 meter dari 

Kantor Camat Sepaku, Penajam Paser Utara 

(PPU). "Jadi nanti perusahaan, instansi atau 

lembaga yang akan melakukan open 

recruitment (lowongan kerja) datanya nanti 

akan masuk ke Anjungan Siap Kerja ini. 

Untuk itu, para pencari kerja yang ingin 

mendapatkan informasi lowongan kerja di 

IKN nantinya bisa berkunjung ke Anjungan 

Siap Kerja Sepaku yang berada di sisi Jalan 

Sepaku Semoi, persisnya di samping Polsek 

Sepaku. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Bakal 

Cair Besok? Ini Cara 

Cek Data Penerima 

Lewat HP 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Dengan demikian, BSU Tahap 6 diperkirakan 

belum dapat cair besok karena masih 

menunggu data. Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan 

saat ini pihaknya belum menerima data dari 

BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. 

Anwar berharap data calon penerima akan 

segera masuk dan BSU Tahap 6 dapat segera 

dicairkan pada pekan depan. "Besok belum 

cair, semoga minggu depan ini," ujarnya. 

269

. 

16 

October 

2022 

Safari Ketum PKB 

Sambangi Lokasi 

Bersejarah di 

Banten Lanjut ke 

Ponpes Kresek 

Tangerang 

Neutral Pena 

Merdeka 

Menurut Bendahara DPW PKB Banten 

Syarifudin Salwani, kunjungan kali ini selain 

memperingati hari santri nasional, Ketum 

PKB itu juga disebut sempat mengunjungi 

sejumlah pondok pesantren dan kawasan 

religi Kesultanan Banten Lama. Gus 

Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) mengunjungi 

Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadlul Jannah, 

Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, 

Minggu (16/10/2022). Sebelumnya pria yang 

akrab disapa Gus Muhaimin ini diberitakan 

sempat juga menyambangi Ponpes Mathlaul 

Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Menes, 

Kabupaten Pandeglang, Banten. Berlanjut 

pada hari yang sama, Malam hari pria 

bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar 

bersama rombongan memperingati Maulid 

Nabi Muhammad SAW di Halaman Masjid 

http://www.kaltimprov.go.id/berita/buruan-cek-anjungan-siap-kerja-ikn-ada-di-sepaku
http://www.kaltimprov.go.id/berita/buruan-cek-anjungan-siap-kerja-ikn-ada-di-sepaku
http://www.kaltimprov.go.id/berita/buruan-cek-anjungan-siap-kerja-ikn-ada-di-sepaku
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587994/bsu-tahap-6-bakal-cair-besok-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587994/bsu-tahap-6-bakal-cair-besok-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587994/bsu-tahap-6-bakal-cair-besok-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221016/12/1587994/bsu-tahap-6-bakal-cair-besok-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
http://www.penamerdeka.com/540028/safari-ketum-pkb-sambangi-lokasi-bersejarah-di-banten-lanjut-ke-ponpes-kresek-tangerang.html
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Kesultanan Banten, Kota Serang, Sabtu 

(15/10/2022). 

270

. 

16 

October 

2022 

Duh! BLT BSU Gagal 

Cair Karena 3 Hal 

Ini, Pastikan Kamu 

Terdaftar Sebagai 

Penerima Bansos 

Subsidi Gaji Tahap 6 

- Giwangkara 

Positive Giwangkar

a.com 

Giwangkara.com- Sebentar lagi BLT BSU 

tahap 6 akan segera cair ke rekening 

penerima di bank Himbara yang terdiri atas 

BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pencairan 

BLT BSU tahap 6 rencananya akan dilakukan 

mulai pekan depan, Senin 17 Oktober 2022. 

Apabila kamu tidak kunjung mendapatkan 

BLT BSU hingga tahap 6 ini, ternyata ada tiga 

penyebab yang menjadikan bantuan subsidi 

gaji tidak masuk ke rekening kamu. - BSU 

tahap 2 disalurkan ke 1.607.776 penerima. 

271

. 

16 

October 

2022 

Status BSU Masih 

Calon Penerima? Ini 

Sebabnya 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menjelaskan penyebab status Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) milik pekerja masih 

tercatat sebagai calon penerima. Padahal 

penyaluran BSU sudah memasuki tahap 

kelima saat ini. Dikutip dari akun media 

sosial Kemenaker, penyebab status BSU 

pekerja masih pada tahap calon ialah karena 

setelah bank himpunan bank milik negara 

(himbara) melakukan verifikasi dan validasi 

terhadap rekening calon penerma BSU, 

ditemukan beberapa kasus seperti bank 

similarity kurang dari 70 persen dan 

rekening calon penerima pasif, dormant, 

atau tidak aktif. Namun, para penerima BSU 

yang mengalami kasus ini tidak perlu takut 

dana BSU-nya tidak dapat dicairkan. 

272

. 

16 

October 

2022 

Safari Hari Santri 

Nasional, Muhaimin 

Sambangi 

Kesultanan Banten 

Neutral Satelitnews SATELITNEWS.COM, SERANG-Ketua Umum 

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

Muhaimin Iskandar memperingati Hari 

Santri Nasional (HSN) di Halaman Masjid 

Kesultanan Banten, Kota Serang, Sabtu 

(15/10/2022). Wilayah kesulitan Banten 

menjadi tempat pertama yang dikunjungi 

Muhaimin, dalam kegiatannya yang bertajuk 

safari panglima santri itu. Siang harinya, pria 

yang akrab disapa Cak Imin itu, 

mengukuhkan laskar santri Indonesia di 

Ponpes Mathlaul Anwar Li Nahdlotil Ulama 

(Malnu) Menes, Kabupaten Pandeglang, 

yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP PKB 

http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855213551/duh-blt-bsu-gagal-cair-karena-3-hal-ini-pastikan-kamu-terdaftar-sebagai-penerima-bansos-subsidi-gaji-tahap-6
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/170000426/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-sebabnya
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/170000426/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-sebabnya
http://money.kompas.com/read/2022/10/16/170000426/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-sebabnya
http://www.satelitnews.com/79509/safari-hari-santri-nasional-muhaimin-sambangi-kesultanan-banten
http://www.satelitnews.com/79509/safari-hari-santri-nasional-muhaimin-sambangi-kesultanan-banten
http://www.satelitnews.com/79509/safari-hari-santri-nasional-muhaimin-sambangi-kesultanan-banten
http://www.satelitnews.com/79509/safari-hari-santri-nasional-muhaimin-sambangi-kesultanan-banten
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Hasanuddin Wahid, Menteri Tenagakerja Ida 

Fauziyah, Anggota Komisi III DPR RI 

Mohammad Rano Alfath, Ketua DPW PKB 

Provinsi Banten Ahmad Fauzi dan lainnya. 

Mulai di Pandeglang, Kesultanan Banten, 

besok pagi di Kresek. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 5 

Masih Cair, Segera 

Akses 

bsu.kemnaker.go.id 

lewat HP dan Cek 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

masih mencairkan BSU 2022 tahap 5 kepada 

pekerja yang berhak menerimanya. Pekerja 

yang memenuhi syarat dan belum menerima 

BLT Subsidi Gaji tahap sebelumnya, 

berkesempatan mendapatkan BSU 2022 

yang masih cair untuk periode penyaluran 

tahap 5 ini. Pekerja dapat memastikan 

masuk atau tidak sebagai penerima BSU 

2022 tahap 5 secara online lewat HP, dengan 

mengakses link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bila terdaftar 

usai cek penerima BSU 2022 tahap 5 di link 

bsu.kemnaker.go.id, pekerja bisa 

mendapatkan BLT Subsidi Gaji sebesar 

Rp600.000. Seperti diketahui, BSU 2022 

merupakan bansos dari pemerintah yang 

baru saja diluncurkan sejak awal September 

lalu. Pemerintah meluncurkan BSU 2022 ini 

guna menekan kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) yang berdampak pada para 

pekerja di berbagai sektor industri Tanah Air. 

274

. 

16 

October 

2022 

Prediksi Kapan Cair 

BSU Tahap 6 Dapat 

Rp600 Ribu? Berikut 

Cara Cek Penerima 

di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id - Detik 

60 

Negative Detik60.co

m 

DETIK60- Banyak masyarakat yang mencari 

informasi Bansos BSU 2022 (Bantuan Subsidi 

Upah) tahap 6 kapan cair. Bagi kalian yang 

menanti informasi kapan cair Bansos BSU 

tahap 6 dapat Rp600 ribu dan cara cek 

penerima Bansos BSU lewat situs 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, bisa simak 

artikel ini sampai selesai. Adapun 

penyaluran BSU tahap 6 dapat Rp600 ribu, 

diprediksi akan cair mulai Senin, 17 Oktober 

2022 mendatang. Perlu diketahui, jumlah 

penerima BSU 2022 tahap 5 ini sudah setara 

57,60 persen dan masih menyisakan kurang 

lebih 6,2 juta kuota penerima BSU dapat 

Rp600 ribu. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095691473/bsu-2022-tahap-5-masih-cair-segera-akses-bsukemnakergoid-lewat-hp-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.detik60.com/ekonomi/pr-3705214266/prediksi-kapan-cair-bsu-tahap-6-dapat-rp600-ribu-berikut-cara-cek-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
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275

. 

16 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Tersalurkan 65 

Persen, BSU Tahap 

6 Cair Besok? Simak 

Jadwal dan Cara Cek 

Penerima di Sini 

Positive Ayo 

Bandung 

Beranjak dari hal itu, sejumlah pekerja mulai 

menanyakan apakah BSU tahap 6 cair besok 

atau tidak karena nyatanya belum semua 

pekerja/buruh menerima pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 ribu dari tahap awal 

penyaluran hingga menginjak BSU tahap 5 di 

pekan ini. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 

bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

sudah disalurkan sekitar 65 persen kepada 

pekerja, apakah BSU tahap 6 cair besok? 

Simak ulasan jadwal dan cara cek penerima 

untuk pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. 

Melalui keterangan resmi dari Kemnaker, 

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 

pihaknya sudah menyalurkan BLT Subsidi 

Gaji kepada sekitar 8,4 juta pekerja atau 65 

persen dari total targetan 14,6 juta pekerja 

penerima BSU 2022. 

276

. 

16 

October 

2022 

Info Loker Terbaru 

di Kimia Farma 

Apotek: 

Pendaftaran Hingga 

19 Oktober 2022, 

Simak 

Persyaratannya - 

Seputar Tangsel 

Neutral Seputartan

gsel 

SEPUTARTANGSEL.COM- Dinformasikan bagi 

anda yang sedang mencari pekerjaan, saat 

ini PT Kimia Farma Apotek sedang membuka 

lowongan kerja (Loker). Lowongan Kerja 

(Loker) PT Kimia Farma Apotek dibuka 

hingga Rabu, 19 Oktober 2022. Dilansir 

SeputarTangsel. PT Kimia Farma Apotek 

membuka lowongan kerja (Loker) untuk 

memberikan kesempatan bagi kamu untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

277

. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Akan 

Segera Cair, Ini Cara 

Cek Penerima dan 

Syaratnya 

Neutral Bogordaily.

net 

Di halaman utama, gulir ke bagian bawah 

dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu 

Termasuk Calon Penerima BSU?". Berikut 

syarat penerima BSU dan cara mengecek 

daftar penerima tahap 6. Biasanya, data 

diterima minggu ini dan pencairan BSU 

tahap 6 dilakukan pada minggu depan 

setelah proses validasi data penerima. Simak 

cara cek penerima BSU tahap 6 dan cara 

mengambil subsidi gaji di kantor pos. 

278

. 

16 

October 

2022 

Menaker ingatkan 

penerima BSU 

memiliki rekening 

aktif di Himbara 

Neutral Antara Untuk memudahkan penyaluran, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan 

penerima BSU untuk memiliki rekening aktif 

di bank anggota HImbara. Pemerintah mulai 

menyalurkan tahapan ke-5 Bantuan Subsidi 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795214310/blt-subsidi-gaji-tersalurkan-65-persen-bsu-tahap-6-cair-besok-simak-jadwal-dan-cara-cek-penerima-di-sini
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145691841/info-loker-terbaru-di-kimia-farma-apotek-pendaftaran-hingga-19-oktober-2022-simak-persyaratannya
http://bogordaily.net/2022/10/bsu-tahap-6-akan-segera-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-syaratnya
http://bogordaily.net/2022/10/bsu-tahap-6-akan-segera-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-syaratnya
http://bogordaily.net/2022/10/bsu-tahap-6-akan-segera-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-syaratnya
http://bogordaily.net/2022/10/bsu-tahap-6-akan-segera-cair-ini-cara-cek-penerima-dan-syaratnya
http://www.antaranews.com/video/3182561/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.antaranews.com/video/3182561/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.antaranews.com/video/3182561/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.antaranews.com/video/3182561/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
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Upah atau BSU bagi pekerja dan buruh 

sebagai subsidi atas kenaikan harga BBM. 

279

. 

16 

October 

2022 

Menaker ingatkan 

penerima BSU 

memiliki rekening 

aktif di Himbara 

Neutral Tunjuk ANTARA- Pemerintah mulai menyalurkan 

tahapan ke-5 Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU bagi pekerja dan buruh sebagai subsidi 

atas kenaikan harga BBM. Untuk 

memudahkan penyaluran, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengingatkan. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Siap-siap 

Besok Cek 

Rekening, Rp 600 

Ribu Masuk! 

Positive Beritabaru.

news 

Tak sedikit para pekerja yang semakin 

penasaran BSU tahap 6 kapan cair? Topik 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair menjadi 

perbincangan hangat di akhir pekan. 

Suara.com- Pencairan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU saat ini mulai memasuki tahap 

keenam. Para pekerja yang sudah 

menantikan pencairan dana BSU, bisa 

disimak jadwal pencairan, kriteria penerima, 

cara daftar, dan cara cek penerima sebagai 

berikut ini. 
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16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Siap-siap 

Besok Cek 

Rekening, Rp 600 

Ribu Masuk! 

Positive Suara.com Tak sedikit para pekerja yang semakin 

penasaran BSU tahap 6 kapan cair? Topik 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair menjadi 

perbincangan hangat di akhir pekan. 

Demikian itu info BSU tahap 6 kapan cair 

beserta tahapan-tahapan lainya. Suara.com- 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

saat ini mulai memasuki tahap keenam. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Siap-siap 

Besok Cek 

Rekening, Rp 600 

Ribu Masuk! 

Positive Juraganani

me.id 

Tak sedikit para pekerja yang semakin 

penasaran BSU tahap 6 kapan cair?. Topik 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair menjadi 

perbincangan hangat di akhir pekan. 

Demikian itu info BSU tahap 6 kapan cair 

beserta tahapan-tahapan lainya. Pencairan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU saat ini 

mulai memasuki tahap keenam. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Siap-siap 

Besok Cek 

Rekening, Rp 600 

Ribu Masuk! 

Positive Tunjuk Berdasarkan informasi yang beredar di 

berbagai media, Kemnaker menyampaikan 

BSU tahap 6 dijadwalkan dapat dicairkan 

pada Senin, 17 Oktober 2022. 

http://www.tunjuk.id/detail/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.tunjuk.id/detail/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.tunjuk.id/detail/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://www.tunjuk.id/detail/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://beritabaru.news/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk-262636.html
http://beritabaru.news/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk-262636.html
http://beritabaru.news/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk-262636.html
http://beritabaru.news/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk-262636.html
http://beritabaru.news/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk-262636.html
http://www.suara.com/news/2022/10/16/210151/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.suara.com/news/2022/10/16/210151/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.suara.com/news/2022/10/16/210151/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.suara.com/news/2022/10/16/210151/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.suara.com/news/2022/10/16/210151/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://juragananime.id/artikel/160647/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://juragananime.id/artikel/160647/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://juragananime.id/artikel/160647/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://juragananime.id/artikel/160647/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://juragananime.id/artikel/160647/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.tunjuk.id/detail/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.tunjuk.id/detail/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.tunjuk.id/detail/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.tunjuk.id/detail/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.tunjuk.id/detail/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Kapan 

Cair? Siap-siap 

Besok Cek 

Rekening, Rp 600 

Ribu Masuk! 

Positive Pantau24ja

m.com 

Tak sedikit para pekerja yang semakin 

penasaran BSU tahap 6 kapan cair?. Topik 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair menjadi 

perbincangan hangat di akhir pekan. 

Demikian itu info BSU tahap 6 kapan cair 

beserta tahapan-tahapan lainya. Pencairan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU saat ini 

mulai memasuki tahap keenam. 

285

. 

16 

October 

2022 

Notifikasi BSU 2022 

Masih Calon? Ini 

Penyebab dan Cara 

Mengatasinya - Ayo 

Indonesia 

Positive Ayo 

Palembang 

AYOINDONESIA.COM- Notifikasi BSU 2022 

masih calon banyak dialami oleh para 

penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah di 

tahap ini. Masyarakat yang belum menerima 

dana sebesar Rp 600.000,- tersebut 

mengatakan bahwa notifkasi yang tertera di 

akun masih calon. BSU 2022 ialah salah satu 

bantuan yang diberikan kepada para pekerja 

maupun buruh dengan gaji paling banyak 

sebesar 3,5 juta. Berdasarkan informasi 

resmi dari pihak Kemnaker, Bantuan Subsidi 

Upah tahap V periode Oktober 2022 sudah 

mulai disalurkan sejak tanggal 12 Oktober 

2022. 
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. 

16 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Mulai 

Cair Hari ini, Cek 

Penerima Melalui 

Link Resmi Ini 

Positive Jabar 

Ekspres 

Demikian informasi terbaru mengenai 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 6, 

semoga bermanfaat. Pencairan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 saat ini mulai 

memasuki tahap 6. Kapan BSU tahap 6 cair? 

Sementara itu, BLT Subsidi Gaji atau BSU 

2022 tahap ke-5 telah disalurkan kepada 

8.432.533 orang atau setara 65,66% dengan 

total dana Rp5.085.630.600 melalui Bank 

Himbara. 

287

. 

16 

October 

2022 

Ancaman Resesi 

2023, Gus 

Muhaimin Dorong 

Santri Berdaya di 

Bidang Ekonomi 

Positive Poskota Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin 

mengajak santri untuk berdaya di bidang 

ekonomi dalam rangka memajukan negeri. 

Gus Muhaimin pun mencontohkan dirinya 

dan beberapa tokoh yang mengawali 

karirnya dari santri. Ketua Umum Partai 

Kabangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin 

Iskandar melakukan safari santri ke berbagai 

daerah. Salah satu wilayah yang dikunjungi 

adalah Banten Lama, Kota Serang. 

http://pantau24jam.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://pantau24jam.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://pantau24jam.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://pantau24jam.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://pantau24jam.com/2022/10/16/bsu-tahap-6-kapan-cair-siap-siap-besok-cek-rekening-rp-600-ribu-masuk
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015216155/notifikasi-bsu-2022-masih-calon-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015216155/notifikasi-bsu-2022-masih-calon-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015216155/notifikasi-bsu-2022-masih-calon-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015216155/notifikasi-bsu-2022-masih-calon-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015216155/notifikasi-bsu-2022-masih-calon-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini
http://poskota.co.id/2022/10/16/ancaman-resesi-2023-gus-muhaimin-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://poskota.co.id/2022/10/16/ancaman-resesi-2023-gus-muhaimin-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://poskota.co.id/2022/10/16/ancaman-resesi-2023-gus-muhaimin-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://poskota.co.id/2022/10/16/ancaman-resesi-2023-gus-muhaimin-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
http://poskota.co.id/2022/10/16/ancaman-resesi-2023-gus-muhaimin-dorong-santri-berdaya-di-bidang-ekonomi
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. 

16 

October 

2022 

Menaker ingatkan 

penerima BSU 

memiliki rekening 

aktif di Himbara 

Neutral Berandarak

yat.com 

Untuk memudahkan penyaluran, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan 

penerima BSU untuk memiliki rekening aktif 

di bank anggota HImbara. ANTARA- 

Pemerintah mulai menyalurkan tahapan ke-

5 Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi 

pekerja dan buruh sebagai subsidi atas 

kenaikan harga BBM. 
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. 

16 

October 

2022 

Banten Jadi Lokasi 

Pertama Safari 

Panglima Santri di 

Hari Santri Nasional 

2022 

Neutral Indosatune

ws.com 

Provinsi Banten menjadi provinsi pertama 

Safari Panglima Santri, Gus Muhaimin 

Iskandar dan rombongan. Malam harinya, 

Gus Muhaimin bersama rombongan dengan 

merayakan Maulid Nabi di Halaman Masjid 

Kesultanan Banten, Kota Serang. Ketua 

Umum DPP Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) 

itu dalam Safari Hari Santri Nasional 

didampingi Sekretaris Jenderal DPP PKB 

Hasanuddin Wahid, Menteri Tenaga Kerja 

Ida Fauziyah, Anggota Komisi III DPR RI 

Mohammad Rano Alfath, Ketua DPW PKB 

Provinsi Banten Ahmad Fauzi dan lainnya. 

Gus Muhaimin mengatakan, Banten menjadi 

daerah pertama pelaksanaan Safari karena 

di Menes, Kabupaten Pandeglang memiliki 

sejarah dalam perjalanan Nahdlatul Ulama 

(NU). 

290

. 

17 

October 

2022 

Ikuti Sertifikasi HR? 

Simak 7 Tips Berikut 

Agar Berhasil 

Positive Jurnalkawa

san.com 

Sertifikasi ini diadakan oleh Lembaga 

sertifikasi yang khusus mengadakan 

pelatihan dan asesmen bagi HR. Sertifikasi 

ini berfungsi sebagai jaminan bahwa seorang 

HR memiliki standar kompetensi yang 

mumpuni. Sertifikasi HRD juga membantu 

anda guna meraih pengakuan kompetensi 

lintas sektor dan negara. 7. Persiapkan Diri 

Saat Hari Ujian Persiapkan diri dan pikiran 

anda untuk ujian sehingga anda bisa fokus 

dalam menjawab segala soal. 
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. 

17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini, Segera Cek 

Lewat 

kemnaker.go.id 

atau 

bsu.bpjsketenagake

Neutral Tribun 

News 

Segera cek penerima lewat kemnaker.go.id 

atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.. Segera 

cek penerima lewat kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.. Ilustrasi 

uang- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 6 hari 

http://berandarakyat.com/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://berandarakyat.com/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://berandarakyat.com/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://berandarakyat.com/menaker-ingatkan-penerima-bsu-memiliki-rekening-aktif-di-himbara
http://indosatunews.com/banten-jadi-lokasi-pertama-safari-panglima-santri-di-hari-santri-nasional-2022
http://indosatunews.com/banten-jadi-lokasi-pertama-safari-panglima-santri-di-hari-santri-nasional-2022
http://indosatunews.com/banten-jadi-lokasi-pertama-safari-panglima-santri-di-hari-santri-nasional-2022
http://indosatunews.com/banten-jadi-lokasi-pertama-safari-panglima-santri-di-hari-santri-nasional-2022
http://indosatunews.com/banten-jadi-lokasi-pertama-safari-panglima-santri-di-hari-santri-nasional-2022
http://jurnalkawasan.com/id/berita/ikuti-sertifikasi-hr-simak-7-tips-berikut-agar-berhasil
http://jurnalkawasan.com/id/berita/ikuti-sertifikasi-hr-simak-7-tips-berikut-agar-berhasil
http://jurnalkawasan.com/id/berita/ikuti-sertifikasi-hr-simak-7-tips-berikut-agar-berhasil
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
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rjaan.go.id - 

Tribunnews.com 

ini, Senin (17/10/2022). TRIBUNNEWS.COM- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp 600 ribu tahap 6 hari ini, Senin 

(17/10/2022). 

292

. 

17 

October 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 6 di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id, 

Cair Hari Ini - 

Tribunnews.com 

Neutral Tribun 

News 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, BSU Tahap 6 akan disalurkan 

mulai minggu ini dan penyalurannya melalui 

PT Pos Indonesia. "Kami akan salurkan (BSU 

Tahap 6) mulai minggu depan melalui Pos 

Indonesia," kata Ida dikutip dari laman resmi 

Kemnaker. Adapun untuk mengecek 

penerima BSU Tahap 6 dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. 1. TRIBUNNEWS.COM- 

Berikut cara cek penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 6 yang mulai cair hari ini 

di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. 

293

. 

17 

October 

2022 

Top 3: Syarat 

Pencairan BSU 

Tahap 5 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Penyaluran program 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 

senilai Rp 600. 000 telah memasuki tahap 5 

pada pekan ini. Di mana hingga tahap ke-5 

BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 

orang atau setara 65,66 persen dari target 

total penerima sebanyak 14,6 juta jiwa. 

Hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui 

Bank Himbara bagi mereka yang telah 

memiliki rekening Bank Himbara. Informasi 

mengenai pencairan BSU tahap 5 ini menjadi 

yang paling banyak dibaca. 
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. 

17 

October 

2022 

PLN dan Serikat 

Pekerja Sepakat 

Akselerasi 

Transformasi 

Perusahaan 

Positive Radarpale

mbang.su

meks.co 

Setelah Menanti 10 Tahun, Manajemen dan 

Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken 

Perjanjian Kerja Bersama-. RADAR 

PALEMBANG,- PT PLN (Persero) dan Serikat 

Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB). Penandatanganan ini 

dilakukan di Kantor Pusat PLN antara 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo 

dengan Ketua Serikat Pekerja PLN 

Muhammad Abrar Ali. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-segera-cek-lewat-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098861/top-3-syarat-pencairan-bsu-tahap-5
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098861/top-3-syarat-pencairan-bsu-tahap-5
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5098861/top-3-syarat-pencairan-bsu-tahap-5
http://radarpalembang.disway.id/read/635961/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://radarpalembang.disway.id/read/635961/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://radarpalembang.disway.id/read/635961/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://radarpalembang.disway.id/read/635961/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
http://radarpalembang.disway.id/read/635961/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-transformasi-perusahaan
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mengapresiasi langkah bersama antara 

manajemen dengan Serikat Pekerja PLN. 

295

. 

17 

October 

2022 

KADIN dalam 

Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Indonesia | 

merdeka.com 

Positive Merdeka Perpres tersebut antara lain 

mempercayakan KADIN untuk menyusun 

Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI); mendukung ketersediaan 

pendidik, instruktur, sarana, dan prasarana; 

turut menjadi penilai ( assessor ) dalam Uji 

Kompetensi di dalam Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP); serta mempersiapkan 

kapasitas KADIN Provinsi dan Kab/Kota yang 

akan menjadi bagian dalam Tim Koordinasi 

Revitalisasi Vokasi di level daerah. Akan 

tetapi, KADIN menilai perlu model ideal dari 

praktik baik yang bisa diikuti guna mengejar 

ketertinggalan Indonesia dalam hal 

pendidikan dan pelatihan vokasi. Maka dari 

itu, KADIN mendorong adanya sistem 

penyusunan kurikulum dan kualifikasi 

pengajar secara nasional yang berbasis 

kebutuhan industri, sehingga bisa diterapkan 

secara merata di seluruh sekolah vokasi di 

Indonesia. (ii) butuh insentif yang lebih 

sustainable untuk memastikan partisipasi 

dunia usaha dalam program revitalisasi 

sistem vokasi ini. Hingga saat ini kualitas 

SDM di Indonesia masih tergolong rendah. 

296

. 

17 

October 

2022 

Presiden Berpesan 

PMI Menabung 

Agar Bisa Beli 

Rumah 

Neutral Dinamikas

ultra.com 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA- Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) 

berpesan kepada pekerja migran Indonesia 

(PMI) untuk menabung dari gaji yang 

diterima di Korea Selatan agar bisa membeli 

rumah terlebih penghasilan yang diterima 

lebih tinggi dari gaji pokok menteri. Presiden 

berpesan hingga tiga kali kepada pekerja 

migran Indonesia (PMI), khususnya yang 

diberangkatkan secara resmi ke Korea 

Selatan melalui program kerja sama 

antarpemerintah (G to G), Senin, untuk tidak 

lupa menabung. 

297

. 

17 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 6 

Cair Senin 17 

Oktober 2022, Cek 

di Sini Cara Ambil 

Positive Suara 

Merdeka 

Com- Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) menyalurkan BSU tahap 6 mulai 

hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Selain itu, 

Ida memastikan bahwa penyaluran BSU, baik 

http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://www.merdeka.com/opini/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.html
http://dinamikasultra.com/2022/10/17/presiden-berpesan-pmi-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://dinamikasultra.com/2022/10/17/presiden-berpesan-pmi-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://dinamikasultra.com/2022/10/17/presiden-berpesan-pmi-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://dinamikasultra.com/2022/10/17/presiden-berpesan-pmi-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
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via Bank Himbara 

atau Kantor Pos - 

Suara Merdeka 

melalui Bank Himbara, PT Bank Syariah 

Indonesia (BSI), maupun Pos Indonesia akan 

bebas dari tambahan biaya sepeser pun. 

JAKARTA, suaramerdeka. Untuk penyaluran 

BSU tahap 6 ini, Kemnaker masih memiliki 

pekerjaan rumah atau PR penyaluran 

subssidi gaji sebanyak 6,2 juta pekerja. 

298

. 

17 

October 

2022 

KADIN dalam 

Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Indonesia 

Positive Terbaik.co.i

d 

Perpres tersebut antara lain 

mempercayakan KADIN untuk menyusun 

Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI); mendukung ketersediaan 

pendidik, instruktur, sarana, dan prasarana; 

turut menjadi penilai ( assessor ) dalam Uji 

Kompetensi di dalam Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP); serta mempersiapkan 

kapasitas KADIN Provinsi dan Kab/Kota yang 

akan menjadi bagian dalam Tim Koordinasi 

Revitalisasi Vokasi di level daerah. Akan 

tetapi, KADIN menilai perlu model ideal dari 

praktik baik yang bisa diikuti guna mengejar 

ketertinggalan Indonesia dalam hal 

pendidikan dan pelatihan vokasi.  

299

. 

17 

October 

2022 

Legislator: BLK di 

ponpes tingkatkan 

SDM santri 

Neutral Detikfakta.

com 

detikfakta.com- Anggota Komisi IX DPRAde 

Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai 

Latih Kerja (BLK) di pondok pesantren 

bermanfaatmeningkatkan sumber daya 

manusia (SDM) santrisehingga bisa bersaing 

dengan lulusan lain dalam dunia pekerjaan. 

Ia mengatakan kegiatan keagamaan di 

ponpes memangdominan bagi santri karena 

melalui pendidikan di ponpesakan 

mewujudkan generasi muda ke depan yang 

bisa diandalkan. 

300

. 

17 

October 

2022 

BSU Cair Tahap 6! 

Verifikasi penerima, 

syarat untuk 

memproses BLT 

Rp600. 000 Masuk 

akun 

Neutral Beritaterba

ru.news 

Dipastikan pekerja yang memenuhi 

persyaratan akan menerima BSU langsung 

ke rekening pribadinya sebesar Rp 600.000. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI), Indah Anggoro Putri, mencontohkan, 

setiap minggunya bisa dicairkan Rp600. 000 

BSU kepada para pekerja. Tahap 3: 

Disalurkan ke akun Anda Anda akan 

menerima pemberitahuan bahwa dana BSU 

telah disalurkan ke rekening bank Himbara 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045218133/bsu-2022-tahap-6-cair-senin-17-oktober-2022-cek-di-sini-cara-ambil-via-bank-himbara-atau-kantor-pos
http://terbaik.co.id/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia
http://terbaik.co.id/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia
http://terbaik.co.id/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia
http://terbaik.co.id/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia
http://terbaik.co.id/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia
http://detikfakta.com/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://detikfakta.com/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://detikfakta.com/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-santri
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
http://beritaterbaru.news/bsu-cair-tahap-6-verifikasi-penerima-syarat-untuk-memproses-blt-rp600-000-masuk-akun-191219
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(Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank 

Syariah Indonesia (BSI) yang khusus bekerja 

di wilayah Aceh. Bantuan Subsidi Upah ( BSU 

) atau BLT tahap 6 subsidi upah yang 

dikucurkan oleh pemerintah. 

301

. 

17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 

Oktober 2022 

disalurakan Hari ini, 

Simak Cara Ambil 

dana BSU Lewat 

Kantor Pos! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Dana BSU bulan Oktober 2022 akan 

disalurkan lewat rekening Bank Himbara, 

selain itu pencairan dana BSU juga bisa 

dilakukan lewat Kantor Pos. "KTP mana saja 

bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata 

Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di 

Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker 

Indah Anggoro Putri, kepada Kompas. Com 

Sedangkan syarat mencairkan BSU di Kantor 

Pos yakni membawa Kartu Tanda Penduduk 

( KTP ) dan menunjukkan tangkapan layar 

atau screenshot status pekerja di portal 

SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id 

yakni "BSU Anda Telah Disalurkan". 

302

. 

17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini? Buruan Cek 

Namamu untuk 

Dapat Bantuan 

Subsidi Gaji Rp 600. 

000 - Suara 

Merdeka 

Positive Suara 

Merdeka 

Berdasarkan target BSU 2022, masih tersisa 

sekitar 6,2 juta orang yang telah dijadwalkan 

menerima bantuan subsidi gaji Rp 600.000. 

Lalu kapan penyaluran BSU tahap 6? 2. KTP 

Penerima BSU tahap 6 akan langsung 

diberikan uang tunai sebesar Rp 600. 000 

tanpa ada potongan apapun. Karena hal 

tersebut, penyaluran BSU tahun 2022, 

Kemnaker bakal menggandeng PT.Pos 

Indonesia untuk segera menyalurkan BSU 

tahap 6. Bagi peserta BSU tahap 6 yang ingin 

mengambil bantuan melalui Kantor Pos 

disarankan untuk mengecek terlebih dahulu 

apakah tercatat sebagai penerima atau 

tidak. 

  

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-oktober-2022-disalurakan-hari-ini-simak-cara-ambil-dana-bsu-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045219060/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-buruan-cek-namamu-untuk-dapat-bantuan-subsidi-gaji-rp-600000
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Title BSU Rp600 Tak Kunjung Cair, Ini Cara Mengatasinya Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678927/bsu-rp600-tak-

kunjung-cair-ini-cara-mengatasinya 

Summary Terdapat ada empat penyebab utama mengapa BSU Subdisi Gaji Rp600 ribu tak kunjung cair. 

BSU sebesar Rp600 ribu akan diberikan melalui bank Himbara yang telah bekerjasama 

dengan pemerintah, antara lain BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. Kamu bisa cek apakah namamu 

sudah terdaftar sebagai penerima BSU Subsidi Gaji Rp600 ribu atau belum melalui link 

berikut ini:. Jika kamu mengalami masalah tentang pencairan BSU Subsidi Gaji Rp600 ribu, 

maka kamu bisa melaporkannya ke kemnaker melalui langkah-langkah berikut ini. 

 

 

 

Terdapat ada empat penyebab utama mengapa BSU Subdisi Gaji Rp600 ribu tak kunjung cair.Seperti 

diketahui, BSU Subsidi Gaji menjadi salah satu program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada 

pekerja yang memenuhi syarat.BSU sebesar Rp600 ribu akan diberikan melalui bank Himbara yang telah 

bekerjasama dengan pemerintah, antara lain BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.Pekerja yang namanya sudah 

tercatat sebagai penerima, hanya tinggal duduk diam menunggu giliran untuk mendapat bantuan 

tersebut.Kamu bisa cek apakah namamu sudah terdaftar sebagai penerima BSU Subsidi Gaji Rp600 ribu 

atau belum melalui link berikut ini: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Dilansir dari Instagram 

Kemnaker, ada beberapa alasan mengapa pekerja belum juga mendapatkan transferan uang Rp600 ribu 

dari pemerintah.Penyebab BSU tak kunjung cair:Tidak memenuhi syarat. Syarat penerima BSU Subsidi 

Gaji bisa kamu cek di link berikut: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Data kamu belum termasuk ke 

dalam daftar penerima BSU yang sedang berjalan. Sudah menerima bantuan lain seperti pra kerja, PKH 

dan BPUM. Data rekening duplikasi, tutup pasif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak 

terdaftar.Jika kamu mengalami masalah tentang pencairan BSU Subsidi Gaji Rp600 ribu, maka kamu bisa 

melaporkannya ke kemnaker melalui langkah-langkah berikut ini.Cara melaporkan BSU tak kunjung cair: 
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Title BSU Tahap 6 Siap Cair, Ini Cara Cek Data Penerima Lewat HP Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785678854/bsu-tahap-6-

siap-cair-ini-cara-cek-data-penerima-lewat-hp 

Summary Cara Cek data Penerima BSU 2022:. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) Tahap 6 masih menunggu data 

calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Sementara itu hingga pekan ini, 

pemerintah telah menyalurkan BSU Tahap 1-5 dengan total penerima bantuan subsidi 

sebanyak 8.431.666 pekerja dari target 14,6 juta penerima. Apabila, mengacu pada tahap 4 

yang telah mencapai 8.168.987 penerima, artinya hanya sedikit penerima BSU tahap 5, yakni 

sekitar 262. 679 penerima. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

Tahap 6 masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)."Kami tunggu 

data dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, Kamis 13 Oktober 

2022.Dalam hal ini BPJS Ketengakerjaan mendapat tugas menyortir data calon penerima yang menjadi 

peserta aktif hingga Juli 2022 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau lebih rendah dari upah 

minimum di lokasi bekerja.Sementara itu hingga pekan ini, pemerintah telah menyalurkan BSU Tahap 1-

5 dengan total penerima bantuan subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari target 14,6 juta 

penerima.Apabila, mengacu pada tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 penerima, artinya hanya sedikit 

penerima BSU tahap 5, yakni sekitar 262. 679 penerima.Lebih lanjut, Anwar menyampaikan saat ini 

pihaknya belum dapat memastikan kapan data dari BPJamsostek terkait penerima BSU tahap 6 dapat 

diterima.Kemenaker mengungkapkan telah menyisihkan 1,4 juta data pekerja yang memenuhi syarat 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 10/2022, tapi terkendala tidak 

adanya nomor rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri).Untuk itu, setelah proses penyaluran 

melalui Bank Himbara, 1,4 juta pekerja yang telah terdata akan mendapatkan BSU melalui PT Pos 

Indonesia.Sementara masih menunggu, para pekerja dapat mengecek apakah namanya terdaftar atau 

tidak melalui kemnaker.go.id.Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU 2022:Syarat penerima BSU 

2022:WNI dibuktikan dengan KTP Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 

Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah 

dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut 

menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan 

ribu rupiah Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Cek data Penerima BSU 2022: 
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Title Segera Cek Status Penerima BSU Tahap 5 Subsidi Gaji Rp600. 000 

di Link bsu.kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095678949/segera-cek-status-penerima-bsu-

tahap-5-subsidi-gaji-rp600000-di-link-bsukemnakergoid 

Summary Simak cara cek status penerima BSU tahap 5 subsidi gaji Rp600. 000 di link 

bsu.kemnaker.go.id. Pekerja dapat mengecek status penerima BSU tahap 5 melalui link 

bsu.kemnaker.go.id sebelum mencairkan bantuan subsidi gaji Rp600.000. Setelah Anda 

dinyatakan sebagai calon penerima BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id, penerima bisa 

langsung mencairkan uangnya di lembaga penyalur. Berikut cara cek status penerima BSU 

tahap 5 subsidi gaji Rp600. 000 secara online di link bsu.kemnaker.go.id. - Pekerja calon 

penerima BSU tahap 5 silakan akses link bsu.kemnaker.go.id. - Masuk menggunakan akun 

yang sudah dibuat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan 

lembaga penyalur Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan PT Pos Indonesia 

untuk menyalurkan BSU tahap 5. - Jika belum memiliki akun, silakan melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu. 

 

 

 

Simak cara cek status penerima BSU tahap 5 subsidi gaji Rp600. 000 di link bsu.kemnaker.go.id.Pekerja 

dapat mengecek status penerima BSU tahap 5 melalui link bsu.kemnaker.go.id sebelum mencairkan 

bantuan subsidi gaji Rp600.000.Setelah Anda dinyatakan sebagai calon penerima BSU tahap 5 di link 

bsu.kemnaker.go.id, penerima bisa langsung mencairkan uangnya di lembaga penyalur.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan lembaga penyalur Bank Himbara (Bank BNI, BRI, 

Mandiri dan BTN) dan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BSU tahap 5.Berikut cara cek status penerima 

BSU tahap 5 subsidi gaji Rp600. 000 secara online di link bsu.kemnaker.go.id.- Pekerja calon penerima 

BSU tahap 5 silakan akses link bsu.kemnaker.go.id.- Masuk menggunakan akun yang sudah dibuat.- Jika 

belum memiliki akun, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 
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Title Kemarin, banjir dan longsor di Lebak hingga optimisme pandemi 

berakhir 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-

lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir 

Summary Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 rumah rusak, 

menjadi berita paling disorot pembaca kanal berita Humaniora ANTARA pada Kamis (13/10). 

Bencana banjir dan tanah longsor yang pada Minggu (9/10) melanda bagian wilayah 

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdampak pada 655 rumah warga dan menyebabkan 

124 di antaranya rusak menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain 

itu, berita seputar vaksin IndoVac, penyaluran BSU hingga optimisme berakhirnya pandemi 

dapat kembali Anda simak pada tautan berita terpopuler berikut,. Direktur Utama PT Bio 

Farma, Honesti Basyir mengatakan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 IndoVac menyasar 

ke warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. 

 

 

 

Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 rumah rusak, menjadi 

berita paling disorot pembaca kanal berita Humaniora ANTARA pada Kamis (13/10).Selain itu, berita 

seputar vaksin IndoVac, penyaluran BSU hingga optimisme berakhirnya pandemi dapat kembali Anda 

simak pada tautan berita terpopuler berikut,Bencana banjir dan tanah longsor yang pada Minggu (9/10) 

melanda bagian wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdampak pada 655 rumah warga dan 

menyebabkan 124 di antaranya rusak menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD).Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 

IndoVac menyasar ke warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang tidak memiliki 

rekening di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia pada 

pekan depan.Mahasiswi Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina, Fransisca Indah 

Permatasari menciptakan inovasi untuk mendongkrak produksi minyak bumi dari sumur tua melalui 

metode katrol pasir.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit optimistis Indonesia mampu mengakhiri 

masa pandemi COVID-19 dengan syarat tidak ada kenaikan kasus sampai Februari 2023. 
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Title Kemarin, banjir dan longsor di Lebak hingga optimisme 

pandemi berakhir 

Author Devi Nindy Sari 

Ramadhan 

Media Antara Riau Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3178385/kemarin-banjir-dan-longsor-di-

lebak-hingga-optimisme-pandemi-berakhir 

Summary Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 rumah rusak, 

menjadi berita paling disorot pembaca kanal berita Humaniora ANTARA pada Kamis (13/10). 

Bencana banjir dan tanah longsor yang pada Minggu (9/10) melanda bagian wilayah 

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdampak pada 655 rumah warga dan menyebabkan 

124 di antaranya rusak menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain 

itu, berita seputar vaksin IndoVac, penyaluran BSU hingga optimisme berakhirnya pandemi 

dapat kembali Anda simak pada tautan berita terpopuler berikut,. Direktur Utama PT Bio 

Farma, Honesti Basyir mengatakan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 IndoVac menyasar 

ke warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. 

 

 

 

Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten, yang menyebabkan 124 rumah rusak, menjadi 

berita paling disorot pembaca kanal berita Humaniora ANTARA pada Kamis (13/10).Selain itu, berita 

seputar vaksin IndoVac, penyaluran BSU hingga optimisme berakhirnya pandemi dapat kembali Anda 

simak pada tautan berita terpopuler berikut,Bencana banjir dan tanah longsor yang pada Minggu (9/10) 

melanda bagian wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdampak pada 655 rumah warga dan 

menyebabkan 124 di antaranya rusak menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD).Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 

IndoVac menyasar ke warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang tidak memiliki 

rekening di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia pada 

pekan depan.Mahasiswi Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina, Fransisca Indah 

Permatasari menciptakan inovasi untuk mendongkrak produksi minyak bumi dari sumur tua melalui 

metode katrol pasir.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit optimistis Indonesia mampu mengakhiri 

masa pandemi COVID-19 dengan syarat tidak ada kenaikan kasus sampai Februari 2023. 
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Title Lowongan Kerja PT Pos Properti Indonesia untuk D3, Berikut 

Persyaratannya 

Author _noname 

Media Sulsel Online Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sulselonline.com/2022/10/14/lowongan-kerja-pt-pos-properti-indonesia-untuk-d3-

berikut-persyaratannya 

Summary PT Pos Properti Indonesia membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi 

sebagai Staf Keuangan dan Umum. PT Pos Properti Indonesia merupakan anak perusahaan 

PT Pos Indonesia (Persero) yang berfokus pada bisnis pengelolaan aset properti Pos. 

Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Kamis (13/10/2022), berikut adalah syarat dan 

cara mendaftar lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia:. Persyaratan Lowongan Kerja PT 

Pos Properti Indonesia. 

 

Bagi kamu lulusan Diploma (D3) jurusan Akutansi ingin berkarir di perusahaan BUMN, simak lowongan 

kerja yang satu ini.PT Pos Properti Indonesia membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi 

sebagai Staf Keuangan dan Umum.PT Pos Properti Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos 

Indonesia (Persero) yang berfokus pada bisnis pengelolaan aset properti Pos.Mengutip dari instagram 

resmi @kemnaker, Kamis (13/10/2022), berikut adalah syarat dan cara mendaftar lowongan kerja PT Pos 

Properti Indonesia:Persyaratan Lowongan Kerja PT Pos Properti Indonesia- Usia maksimal 27 tahun- 

Pendidikan minimal D3 Akuntansi lebih diutamakan- Memiliki pengalaman kerja di bidang Keuangan & 

Akuntansi minimal 2 tahun- Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, teliti, multi tasking, dan 

terbiasa menggunakan sistem di bidang keuangan- Lebih disukai memiliki hobi di bidang games.Cara 

Mendaftar Lowongan Kerja PT Pos Properti IndonesiaBagi kamu yang tertarik dan memenuhi kualifikasi, 

bisa mengirimkan CV ke email recruitment@posproperti.co.id dan cc ke sdm.properti@gmail.com 

dengan subject "Staf Keuangan & Umum".Pendaftaran lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia ini 

dibuka hingga 15 Oktober 2022. 
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Title Presiden Jokowi Pastikan BLT dan BSU Berjalan Baik Author Koran Madura 

Media Koran Madura Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.koranmadura.com/2022/10/presiden-jokowi-pastikan-blt-dan-bsu-berjalan-

baik 

Summary Presiden Jokowi kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi 

Jawa Barat, pada Kamis, 13 Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi 

memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. Memang ini 

masih terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya. Lebih 

lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga 

penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. 

 

Presiden Jokowi kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah 

(BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 13 

Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan 

BSU terus berjalan dengan baik."Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang 

kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, 

jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden Jokowi dalam 

keterangannya.Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para 

keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala 

Negara.Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada 

para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut 

antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ikut juga Menteri Perhubungan Budi 

Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 

Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 
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Title PLN dan Serikat Pekerja Sepakat Akselerasi Transformasi 

Perusahaan 

Author Hizam Jaafar 

Media Tribun News Banyumas Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://banyumas.tribunnews.com/2022/10/14/pln-dan-serikat-pekerja-sepakat-akselerasi-

transformasi-perusahaan 

Summary PLN UIP JBT PLN dan Serikat Pekerja Sepakat Akselerasi Transformasi Perusahaan PT PLN 

(Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama dalam upaya 

bersama mempercepat proses transformasi perusahaan. TRIBUNBANYUMAS.COM, 

JAKARTA- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) dalam upaya bersama mempercepat proses transformasi perusahaan. 

Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama PLN Darmawan 

Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali dan disaksikan oleh Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada Rabu (12/10). Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara manajemen 

dengan Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan mengedepankan 

dialog dalam mengeratkan komunikasi. 

 

 

 

PLN UIP JBT PLN dan Serikat Pekerja Sepakat Akselerasi Transformasi Perusahaan PT PLN (Persero) dan 

Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama dalam upaya bersama mempercepat 

proses transformasi perusahaan.TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) dan Serikat 

Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya bersama mempercepat 

proses transformasi perusahaan.Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat PLN antara Direktur 

Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali dan disaksikan 

oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada Rabu (12/10).Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara manajemen dengan Serikat Pekerja PLN dalam 

mempercepat transformasi dengan mengedepankan dialog dalam mengeratkan komunikasi."Dialog 

sosial ini penting, komunikasi bisa jalan. Apapun yang terjadi dengan diskusi dan dialog bisa selesai. 

Sumbatan bisa kita selesaikan dengan arif dan bijaksana. Saya imbau bangun semua kekuatan, rangkul 

semuanya, ajak semua kerja sama dan membesarkan PLN ini, rumah bersama ini," ujar 
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Afriansyah.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kesepakatan ini sebagai wujud 

perusahaan dalam memberikan dukungan pada pengembangan karier dan kesejahteraan 

pegawai.Melalui kesepakatan ini juga, pegawai bisa mengembangkan kompetensi dan karier di berbagai 

lini bisnis PLN."Sekarang, dengan PKB baru, kita tegaskan lagi bahwa hak-hak dan kesejahteraan pegawai 

tidak akan ada yang berkurang," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.Menurut Darmawan, PLN 

sebagai jantungnya Indonesia mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.Namun, hal ini 

tidak bisa berjalan sukses tanpa semangat dan kerja keras seluruh insan PLN.Oleh karena itu, ini menjadi 

momentum bagi perusahaan untuk bergerak bersama.Darmawan menegaskan, dalam PKB ini juga diatur 

bahwa tidak ada perubahan status dari pegawai."Dalam proses transformasi kita harus membangun 

kekeluargaan yang erat sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama dengan harapan PLN akan terus 

berjaya di masa depan," ujar Darmawan.Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali menjelaskan 

momentum kesepakatan ini menjadi terobosan baru di PLN.Sebab, sudah sepuluh tahun serikat pekerja 

menantikan hal ini.Melalui kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerja bisa menyelaraskan 

visi misi dalam mencapai tujuan PLN ke depan."PKB ini menyatukan visi. Kita sering berbeda pendapat 

antara SP dan Manajemen. Tetapi ketika kita bahas visi misi perusahaan kita ke depan, kita cari titik 

persamaan saat dialog. Ini bisa kita temukan, yang kita sepakati bahwa PLN adalah jantungnya Indonesia 

terutama dalam mengelola listrik. Kita berkolaborasi bersama untuk bisa memberikan kontribusi terbaik 

bagi bangsa dan negara," ujar Abrar. 
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Title BSU Tahap 6 Segera Cair, Buruan Cek Namamu di Sini! Author Ayyi Achmad Hidayah 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014094451-72-379682/bsu-tahap-6-

segera-cair-buruan-cek-namamu-di-sini 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU) Tahap 6 masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek). Sementara itu hingga pekan ini, pemerintah telah menyalurkan BSU Tahap 1-5 

dengan total penerima bantuan subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari target 14,6 juta 

penerima. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

Tahap 6 masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)."Kami tunggu 

data dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, Kamis 

(13/10/2022).Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan mendapat tugas menyortir data calon penerima yang 

menjadi peserta aktif hingga Juli 2022 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau lebih rendah dari 

upah minimum di lokasi bekerja. Sementara itu hingga pekan ini, pemerintah telah menyalurkan BSU 

Tahap 1-5 dengan total penerima bantuan subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari target 14,6 juta 

penerima.Apabila, mengacu pada tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 penerima, artinya hanya sedikit 

penerima BSU tahap 5, yakni sekitar 262. 679 penerima. Lebih lanjut, Anwar menyampaikan saat ini 

pihaknya belum dapat memastikan kapan data dari BP Jamsostek terkait penerima BSU tahap 6 dapat 

diterimaKemenaker juga mengungkapkan telah menyisihkan 1,4 juta data pekerja yang memenuhi syarat 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 10/2022, tapi terkendala tidak 

adanya nomor rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri). Untuk itu, setelah proses penyaluran 

melalui Bank Himbara, 1,4 juta pekerja yang telah terdata akan mendapatkan BSU melalui PT Pos 

Indonesia.Sementara masih menunggu, para pekerja dapat mengecek apakah namanya terdaftar atau 

tidak melalui situs https://bsu.kemnaker.go.id/.Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU 2022:Syarat 

penerima BSU 2022:1. WNI dibuktikan dengan KTP2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 

Juli 20223. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di 

wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji 

tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga 

ratusan ribu rupiah4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri5. Belum menerima programCara Cek data 

Penerima BSU 2022:1. Kunjungi situs https://bsu.kemnaker.go.id/2. Daftar akun Apabila belum memiliki 

akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun3. Aktivasi akun dengan 

menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda4. Login ke dalam akun Anda 

Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi5. 

Cek notifikasi6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status 

penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta 

menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada 

penerima bantuan. 
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Title Masih Gagal Dapat BSU 2022 Tahap 5? Tenang, Tunggu Penyaluran 

Tahap 6 dan 7: Ini Kode Pencairan dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795187662/masih-gagal-dapat-bsu-2022-tahap-5-

tenang-tunggu-penyaluran-tahap-6-dan-7-ini-kode-pencairan-dari-kemnaker 

Summary Bagi pekerja yang belum berhasil mendapatkan BSU 2022 tahap 5 masih ada kesempatan di 

tahap 6 dan 7. Perlu diingat meskipun terbagi menjadi beberapa tahap, BSU 2022 ini hanya 

cair satu kali saja untuk para pekerja. Oleh karena itu yang sudah menerima tahap 5 maka 

tidak bisa lagi menerima BSU 2022 Rp600 ribu di tahap 6 maupun 7. Kriteria tersebut telah 

diatur berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai kriteria penerima BSU 

2022. 

 

 

 

Bagi pekerja yang belum berhasil mendapatkan BSU 2022 tahap 5 masih ada kesempatan di tahap 6 dan 

7.Perlu diingat meskipun terbagi menjadi beberapa tahap, BSU 2022 ini hanya cair satu kali saja untuk 

para pekerja.Oleh karena itu yang sudah menerima tahap 5 maka tidak bisa lagi menerima BSU 2022 

Rp600 ribu di tahap 6 maupun 7.Agar tidak gagal lagi, pekerja wajib memperhatikan bahwa ada kriteria 

khusus yang ditentukan Kemnaker agar bisa mendapat Bantuan Subsidi Upah Rp600 ribu.Kriteria 

tersebut telah diatur berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai kriteria penerima BSU 

2022.Hingga saat ini Kemnaker telah menyalurkan bantuan tersebut ke 8.168.982 juta pekerja atau 

sebanyak (63,60%).Lantas kapan BSU 2022 tahap 6 dan 7 dicairkan ke rekening penerima? Ini penjelasan 

dari Kemnaker. 
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Title Terbaru BSU Tahap 6 Sudah Cair? Ini Daftar Penerimanya Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-315187762/terbaru-bsu-tahap-6-sudah-cair-ini-

daftar-penerimanya 

Summary BSU tahap 6 apakah sudah cair? silakan cek daftar penerimanya di artikel ini. Pertanyaan BSU 

tahap 6 apakah sudah cair mulai dicari oleh masyarakat yang merupakan calon penerima 

BSU tahun 2022. Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mencairkan BSU Tahap 5. Lalu apakah BSU tahap 6 sudah cair?. 

 

BSU tahap 6 apakah sudah cair? silakan cek daftar penerimanya di artikel ini.Pertanyaan BSU tahap 6 

apakah sudah cair mulai dicari oleh masyarakat yang merupakan calon penerima BSU tahun 2022.Sebagai 

informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mencairkan BSU Tahap 5. Lalu apakah BSU 

tahap 6 sudah cair?BSU 2022 tahap 6 yang dicari tahu apakah sudah cair ini akan diberikan kepada 

pekerja yang memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan sebagai bentuk kompensasi kenaikkan 

harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru-baru ini terjadi.Tercatat BSU akan dicairkan kepada 1,6 juta 

pekerja di seluruh Indonesia, apakah sudah cair untuk tahap 6?Sebelum mengetahui apakah sudah cair 

BSU tahap 6 tahun 2022 simak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

Simak beberapa persyaratannya berikut ini.Syarat Penerima BSU tahap 6 20221. Warga Negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 

2022 
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Title Indikator Kinerja Utama Ketenagakerjaan, Tercipta Hubungan 

Industrial yang Harmonis 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarantb.com/2022/10/14/indikator-kinerja-utama-ketenagakerjaan-tercipta-

hubungan-industrial-yang-harmonis 

Summary Sementara itu, Kadisnaker Lombok Barat, H. Sabidin, S.H, mengungkapkan bahwa hampir 

setiap hari di Disnaker Lobar ada saja persoalan Hubungan Industrial yang dimediasi. 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) melaksanakan kegiatan 

Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pemahaman Norma dalam Perselisihan 

Hubungan Industrial di Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Baru-baru ini telah diadakan event 

Triathlon Ironman di Senggigi yang diikuti oleh 33 negara. 

 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan 

Kemampuan Pemahaman Norma dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Nusa Tenggara Barat. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 12-13 Oktober 2022 dan diikuti oleh 50 

orang peserta dari unsur pemerintah yaitu mediator, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerja.Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat 

membuka acara tersebut menjelaskan bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu destinasi 

wisata super prioritas di Indonesia.Baru-baru ini telah diadakan event Triathlon Ironman di Senggigi yang 

diikuti oleh 33 negara. Lebih dari 340 tamu datang dari luar negeri ke Nusa Tenggara Barat. Tak hanya 

itu, dalam tahun ini dan beberapa tahun ke depan di Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan akan 

dihelat berbagai event nasional dan internasional yang dihadiri banyak tamu. Seperti WSBK, MotoGP, 

MXGP hingga PON di tahun 2028.Menyambut berbagai event tersebut, mantan Kadis Kominfotik Nusa 

Tenggara Barat ini mengajak dunia usaha dan dunia industri di Nusa Tenggara Barat harus berbenah agar 

bisa menjadi tuan rumah yang baik sehingga bisa mengangkat citra Nusa Tenggara Barat dan juga citra 

Indonesia di mata dunia.Gede menyampaikan apresiasi dan terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Barat, 

Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj. Siti Rohmi Djalilah kepada Ibu Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Dr. Ida Fauziah, M.Si. dan Ibu Dirjen PHI JSK, Dr. Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus. 

yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis di Nusa Tenggara Barat."Tolong sampaikan langsung salam hormat dan penghargaan kami 

kepada Bu Menteri dan Bu Dirjen. Semoga kegiatan lain juga bisa diadakan di Nusa Tenggara Barat," kata 

Gede menitipkan salam kepada Ketua Panitia Dr. Reytman Aruan, S.H, M.Hum.Menurutnya, hubungan 

industrial menjadi salah satu indikator kinerja utama di bidang ketenagakerjaan. Gede menyebutkan, 

mediator dan petugas ketenagakerjaan serta asosiasi perusahaan dan serikat pekerja harus mengambil 

inisiatif dan menjadi pioneer dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. 

"Langkah-langkah preventif dan inovatif perlu jadi prioritas, sehingga perselisihan bisa dihindari," 

tegasnya.Menurutnya, ada dua hal penting yang perlu dipersiapkan dalam mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis. Pertama yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 
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kebutuhan dunia industri (pekerja). Kedua mempersiapkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja 

(pemberi kerja/pengusaha). Dalam mempersiapkan kedua hal ini perlu ada kolaborasi dari semua 

pihak.Pemberi kerja (pengusaha), pekerja, dan pemerintah perlu terlibat aktif dalam memfasilitasi agar 

hubungan industrial dapat berjalan harmonis. Perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika pekerja 

tidak mempunyai kompetensi. Dan pekerja tidak bisa bekerja atau mendapatkan gaji/upah yang sesuai 

jika perusahaan tidak berjalan dengan baik."Hubungan ini harus diciptakan saling mendukung, saling 

bergantung, dan saling melindungi. Karena itu perusahaan harus memperlakukan pekerjanya seperti 

keluarga," ujar Gede.Sebaliknya, pekerja juga harus memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik dan 

berkontribusi mendatangkan manfaat pagi perusahaan. Perusahaan pun harus berkomitmen untuk 

melindungi dan mensejahterakan pekerjanya.Berdasarkan data Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, selama 2022 ini telah terjadi perselisihan hak sebanyak 10 kasus dan perselisihan PHK sebanyak 

40 kasus. Perselisihan PHK erat kaitannya dengan perselisihan hak. "Angka kasus ini memang terjadi 

penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau tidak ada kasus perselisihan," 

ujar Gede.Berdasarkan peta identifikasi kasus, penyebab terjadi perselisihan hubungan industrial adalah 

karena belum semua perusahaan memahami kewajiban atau instrumen yang harus dipenuhi dalam 

hubungan kerja. Contohnya belum semua perusahaan mempunyai peraturan perusahaan, menerapkan 

standar kerja, dan membuat skala upah.Menurut Aryadi, perlu dilakukan langkah preventif sehingga 

kasus tidak perlu sampai ke persidangan yang akan menyita waktu dan dana yang tidak sedikit. Salah satu 

aksi nyata Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai langkah preventif mengurangi kasus 

perselisihan HI adalah melaunching Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile pada tanggal 15 September 

lalu.Di dalam Mobil Klinik Konsultasi ketenagakerjaan itu akan ditugaskan tim terpadu yang terdiri dari 

pejabat pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan dan mediator termasuk menyertakan BPJamsostek 

untuk rutin turun ke perusahaan dan badan usaha. Untuk memberikan pembinaan sekaligus asistensi 

kepada pengusaha dan juga para pekerja, termasuk bagaimana menerapkan Sistem Manajemen K3 

dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan harmonis.Banyak kasus yang bermula dari hal-hal kecil 

berujung menjadi perkara rumit. Karena itu pemerintah harus tanggap dalam merespons. Pemerintah 

perlu lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Melalui Mobil Klinik Konsultasi tersebut diharapkan 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi lebih cepat, tepat, adil dan murah. 

Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Para 

mediator dan petugas pelayanan masyarakat di bidang HI harus lebih banyak melakukan pendekatan, 

pembinaan atau pendampingan kepada pekerja dan pengusaha. "Edukasi sebelum mediasi," tutup 

Aryadi.Sementara itu, Kadisnaker Lombok Barat, H. Sabidin, S.H, mengungkapkan bahwa hampir setiap 

hari di Disnaker Lobar ada saja persoalan Hubungan Industrial yang dimediasi. Karena itu hal ini menjadi 

tantangan bersama dalam memahami regulasi manajemen perusahaan.Bimbingan teknis tersebut 

menghadirkan nara sumber kompeten dari para ahli hukum dan akademisi, diantaranya : Dr.Herlina dari 

Universitas Pertahanan, Prof Dr.Lalu Husni dari Unram dan ahli hukum lainnya dari pusat dan Undana 

Kupang . 

  



 

138 

 

Title BSU 2022 Tahap 5 Cair ke Pekerja Kategori Ini, Pastikan 5 Syarat 

ini Terpenuhi tuk Dapatkan BLT Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679242/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-

pekerja-kategori-ini-pastikan-5-syarat-ini-terpenuhi-tuk-dapatkan-blt-rp600000 

Summary Artikel ini akan menyajikan informasi mengenai kategori pekerja yang berhak dapatkan 

bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp600.000. Para pekerja dan buruh 

berkesempatan untuk kembali mendapatkan BSU 2022 yang tengah cair untuk periode 

penyaluran tahap 5. Diketahui bersama, BSU 2022 merupakan program bantalan sosial 

terbaru yang diluncurkan pemerintah pada awal September lalu. Tujuan diadakannya BSU 

2022 atau BLT subsidi upah ini diharapkan dapat membantu para pekerja dan buruh yang 

beberapa waktu lalu dihadapkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

 

 

 

Artikel ini akan menyajikan informasi mengenai kategori pekerja yang berhak dapatkan bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022 tahap 5 sebesar Rp600.000.Para pekerja dan buruh berkesempatan untuk kembali 

mendapatkan BSU 2022 yang tengah cair untuk periode penyaluran tahap 5.Diketahui bersama, BSU 

2022 merupakan program bantalan sosial terbaru yang diluncurkan pemerintah pada awal September 

lalu.Tujuan diadakannya BSU 2022 atau BLT subsidi upah ini diharapkan dapat membantu para pekerja 

dan buruh yang beberapa waktu lalu dihadapkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM).Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja dan buruh yang telah berlangsung selama empat tahap.Para 

pekerja dan buruh yang memenuhi syarat akan mendapatkan BSU 2022 dari pemerintah sebesar 

Rp600.000.Dana BSU 2022 akan disalurkan pemerintah ke masing-masing rekening bank Himbara (BRI, 

BNI, BTN, Mandiri) para pekerja. 
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Title Dapet Bantuan Subsidi Upah?Begini Cara Cek Status Penerima BSU 

di Laman Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan JMO - Giwangkara 

Author Erma Uswatun 

Hasanah 

Media Giwangkara.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855188076/dapet-bantuan-subsidi-upahbegini-

cara-cek-status-penerima-bsu-di-laman-kemnaker-bpjs-ketenagakerjaan-dan-jmo 

Summary Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan 

s/d Juli 2022 Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. 

 

 

 

Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 

Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp 3,5 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 mikroApabila dikemudian hari ditemukan 

bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib 

mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Permenaker No. 10 Tahun 2022Cara cek 

penerima subsidi gaji/upah untuk para pekerja atau buruh dapat dilakukan melalui laman Kemnaker. 

go.idBuka browser dan akses kemnaker.go.id. Login dengan akun yang telah terdaftar. Isi biodata diri 

yang diminta. Cek status penerima subsidi upah.Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, penerima 

akan mendapatkan notifikasi sesuai tahapan penyerahan data dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker, 

termasuk notifikasi dana BSU telah tersalurkan. Penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah akan 

dilakukan melalui himpunan bank milik negara (himbara) dan Pos Indonesia. Bank himbara meliputi Bank 

Mandiri, BTN, BNI, dan Bank BRI. Dana bantuan subsidi tersebut kemudian akan disalurkan secara 

langsung melalui rekening masing-masing penerima. Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

himbara, akan dibuatkan rekening kolektif oleh perusahaan atau disalurkan lewat PT Pos. 
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Title Belum Dapat BSU Tahap 5? Pekan Depan Disalurkan Lewat 

PT Pos 

Author Dian Fath Risalah 

Media Republika Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rjq4c1328/belum-dapat-bsu-tahap-5-pekan-depan-

disalurkan-lewat-pt-pos 

Summary Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 telah 

tersalurkan melalui 5 tahap. Tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 

persenMenaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang 

telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya 

disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak 

memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan 

akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya, dalam keterangan, Jumat 

(14/10/2022)Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-

repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, 

Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia 

tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp 600 ribu 

yang akan diterima," tegasnya.Untuk tahap penyaluran tahap ke-6, Kemenaker saat ini juga masih 

menunggu data dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sebelum akhirnya menyalurkan bantuan sosial tersebut. 

"Kami menunggu data dari BPJSTK," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi.Oleh karena itu 

Anwar masih belum dapat memastikan kapan BSU tahap 6 sebesar Rp 600 ribu akan dicairkan. Dia 

meminta agar masyarakat menunggu informasi lanjutan terkait tanggal pencairannya. "Kita tunggu saja," 

ujarnya. 
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Title Cek Info Lowongan Kerja Terbaru PT United Tractors Tbk, Ini 

Syarat Dan Cara Daftarnya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315678005/cek-info-lowongan-kerja-

terbaru-pt-united-tractors-tbk-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary " PT United Tractors Tbk membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, 

" tulis Kemnaker pada Instagram resminya. 

 

 

 

" PT United Tractors Tbk membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya. 
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Title Tag: Cara Cek Status Penerima BSU 2022 - BSU Tahap 6 Rp 600. 000 Cair 

Pekan Depan, Simak Cara Cek Daftar Penerima Subsidi Gaji dari 

Kemnaker - Tribunbanten.com 

Author October 

Media Tribun News Banten Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://banten.tribunnews.com/tag/cara-cek-status-penerimabsu2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU 

2022 tahap 6 pada awal pekan depan. 2022 TRIBUNnews. Com Network,a subsidiary of KG 

Media. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 

6 pada awal pekan depan. 2022 TRIBUNnews. com Network,a subsidiary of KG Media . 
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Title Tag: BSU 2022 tahap 6 - BSU Tahap 6 Rp 600. 000 Cair Pekan Depan, 

Simak Cara Cek Daftar Penerima Subsidi Gaji dari Kemnaker - 

Tribunbanten.com 

Author Iansoct 

Media Tribun News Banten Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://banten.tribunnews.com/tag/bsu-2022-tahap-6 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU 

2022 tahap 6 pada awal pekan depan. 2022 TRIBUNnews. Com Network,a subsidiary of KG 

Media. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 

6 pada awal pekan depan. 2022 TRIBUNnews. com Network,a subsidiary of KG Media . 
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Title BSU Tahap 5 Sudah Cair, Ini Cara Cek Penerima dan Tahap 

Penyaluran Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679226/bsu-tahap-5-sudah-cair-ini-cara-

cek-penerima-dan-tahap-penyaluran-subsidi-gaji 

Summary BSU atau Subsidi Gaji tersebut sudah dicairkan hingga tahap 5, yang disalurkan ke rekening 

pekerja melalui beberapa bank penyalur sejak Rabu 12 Oktober 2022. Penyaluran BSU juga 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia, dan akan disampaikan lewat surat pemberitahuan pada 

penerima. Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dicairkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Diketahui bank yang ditunjuk sebagai penyalur 

BSU tersebut merupakan Bank Himbara, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN atau 

Bank Syariah Indonesia (khusus untuk wilayah Aceh). 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).BSU atau Subsidi Gaji tersebut sudah dicairkan hingga tahap 5, yang disalurkan ke rekening 

pekerja melalui beberapa bank penyalur sejak Rabu 12 Oktober 2022.Diketahui bank yang ditunjuk 

sebagai penyalur BSU tersebut merupakan Bank Himbara, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN 

atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk wilayah Aceh).Penyaluran BSU juga dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia, dan akan disampaikan lewat surat pemberitahuan pada penerima.Dilansir oleh PikiranRakyat-

Depok.com dari Kemnaker, berikut ini langkah-langkah untuk cek penerima BSU:1. Anda harus kunjungi 

situs kemnaker.go.id2. Daftarkan akun Anda, hal ini dilakukan apabila Anda belum memiliki akun 
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Title Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran BSU dan BLT BBM di Jawa 

Barat Berjalan Lancar - Warta Indonesia 

Author Warta 

Indonesia 

Media Wartaindonesia.co.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://wartaindonesia.co.id/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-

jawa-barat-berjalan-lancar 

Summary Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 13 Oktober 2022. 

 

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi 

upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 

13 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 

terus berjalan dengan baik."Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita 

berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi 

sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden dalam keterangannya 

di kantor pos.Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga 

penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah."Untuk 

yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala Negara.Sebelumnya, 

Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar 

Kosambi, Kota Bandung.Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 
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Title BSU 2022 Segera Berakhir! Buruan Cek Namamu di 

kemnaker.go.id untuk Dapatkan BLT Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679352/bsu-2022-segera-berakhir-

buruan-cek-namamu-di-kemnakergoid-untuk-dapatkan-blt-rp600000 

Summary Penyaluran Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 segera berakhir, pastikan nama pekerja 

terdaftar di link kemnaker.go.id. BSU 2022 terus disalurkan pemerintah hingga saat ini 

kepada pekerja dan buruh yang memenuhi syarat. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa hingga penyaluran tahap 4, BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja atau telah mencapai 63 persen. Dengan demikian, 

penyaluran BSU 2022 dipastikan akan segera berakhir apabila telah mencapai 100 persen. 

BSU 2022 merupakan program bansos terbaru yang diluncurkan pemerintah pada 

September lalu kepada pekerja dan buruh yang tengah dihadapi oleh kenaikan harga bahan 

bakar minyak (BBM). 

 

 

 

Penyaluran Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 segera berakhir, pastikan nama pekerja terdaftar di link 

kemnaker.go.id.BSU 2022 terus disalurkan pemerintah hingga saat ini kepada pekerja dan buruh yang 

memenuhi syarat.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa 

hingga penyaluran tahap 4, BSU 2022 telah tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja atau telah mencapai 

63 persen.Dengan demikian, penyaluran BSU 2022 dipastikan akan segera berakhir apabila telah 

mencapai 100 persen.BSU 2022 merupakan program bansos terbaru yang diluncurkan pemerintah pada 

September lalu kepada pekerja dan buruh yang tengah dihadapi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM).Setiap pekerja dan buruh yang memenuhi syarat akan mendapatkan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 

yang cair satu kali.Dana BSU 2022 dapat ditarik tunai oleh pekerja yang memiliki rekening Himpunan Bank 

Negara (Himbara), seperti bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. 
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Title Disinyalir Terjadi Kecelakaan, Disnakertrans Banten Hentikan 

Aktivitas di Proyek Perusahaan Kertas - Tribunbanten.com 

Author Penulis 

Admin - 

Media Tribun News Banten Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Negative 

Link http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/disinyalir-terjadi-kecelakaan-disnakertrans-

banten-hentikan-aktivitas-di-proyek-perusahaan-kertas 

Summary TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Banten menghentikan aktivitas kerja di proyek yang sedang dikerjakan oleh salah 

satu perusahaan kertas di Kabupaten Serang, Banten. Informasi itu disampaikan oleh 

Penyidik Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten, Rahmatullah. Upaya 

penghentian aktivitas kerja di proyek itu dilakukan karena disinyalir telah terjadi kecelakaan 

kerja. Diketahui, pada 4 Oktober 2022 lalu, seorang karyawan bernama Setiawan meninggal 

dunia akibat kecelakaan kerja di proyek itu. 

 

 

 

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Banten menghentikan aktivitas kerja di proyek yang sedang dikerjakan oleh salah satu perusahaan kertas 

di Kabupaten Serang, Banten. Upaya penghentian aktivitas kerja di proyek itu dilakukan karena disinyalir 

telah terjadi kecelakaan kerja .Diketahui, pada 4 Oktober 2022 lalu, seorang karyawan bernama Setiawan 

meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di proyek itu. Informasi itu disampaikan oleh Penyidik Pengawas 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten, Rahmatullah.Pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan 

kerja yang dialami salah satu karyawan berinisial S. Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 

Tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengurus diwajibkan 

melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Sesuai Permenaker 

Nomor 3 Tahun 1998, kata dia, pada pasal 4 mengatakan bahwa pelaporan itu sekurang-kurangnya 

dilakukan 2x24 jam. "Namun itu tidak dilakukan, kita sudah mengingatkan berkali-kali untuk melapor 

namun tidak dilakukan, sehingga ini jelas ada unsur kesengajaannya," ujarnya. 
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Title Menaker Ungkap Penyebab Mengapa Status BSU Masih 

Calon Penerima 

Author R. Nurul Fitriana 

Putri 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/ekonomi/14/10/2022/menaker-ungkap-penyebab-mengapa-

status-bsu-masih-calon-penerima 

Summary Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan penyebab 

status BSU yang masih tercantum sebagai calon penerima. "Pertama, teman-teman yang 

sudah menerima notifikasi sebagai calon penerima sedang dipastikan apakah sedang 

menerima bantuan yang lain," ujar Menaker dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/10). 

Selain itu, Kemnaker juga melakukan verifikasi lain sesuai dengan kriteria penerima seperti 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

Kedua, Menaker meminta pekerja yang status BSU masih "calon penerima" agar mengecek 

kembali nomor rekening. 

 

 

 

Sejumlah pekerja masih banyak menanyakan penyebab dari status Bantuan Subsidi Upah (BSU) miliknya 

yang masih tercatat sebagai calon penerima. Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah memasuki pencairan tahap ke-5 hingga hari ini, Jumat 

(15/10).Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan penyebab status 

BSU yang masih tercantum sebagai calon penerima. Menurutnya, ada dua penyebab yang membuat 

keterangan itu belum berubah dan mengakibatkan bantuan langsung tunai (BLT) upah belum juga 

tersalurkan."Pertama, teman-teman yang sudah menerima notifikasi sebagai calon penerima sedang 

dipastikan apakah sedang menerima bantuan yang lain," ujar Menaker dalam keterangannya, dikutip 

Jumat (14/10).Ida menjelaskan, pada proses itu Kemnaker sedang melakukan verifikasi agar BSU yang 

akan disalurkan dapat tepat sasaran. Sehingga, dipastikan pekerja yang menerima BSU tidak sedang 

menerima bantuan pemerintah lain. Seperti, Kartu Pra Kerja dan BLT BBM.Selain itu, Kemnaker juga 

melakukan verifikasi lain sesuai dengan kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Yaitu, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

anggota TNI atau Polri."Karena jumlahnya banyak, kita ingin bantuan itu tepat sasaran maka dilakukan 

secara bertahap karena kami harus melakukan verifikasi, apakah calon penerima ini tidak sedang 
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menerima bantuan pemerintah yang lain," jelasnya.Pastikan nomor rekening aktifKedua, Menaker 

meminta pekerja yang status BSU masih "calon penerima" agar mengecek kembali nomor rekening. 

Karena, menurut Ida, Kemnaker banyak menemukan rekening pekerja yang sudah kedaluwarsa dan 

ditutup.Terkait pekerja yang seperti itu, kata Ida, pihaknya otomatis akan mengembalikan datanya 

kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan agar pekerja baik itu individu maupun melalui 

perusahaan bisa memperbarui dengan nomor rekening yang aktif."Oleh sebab itu saya minta teman-

teman untuk kembali mengecek rekeningnya. Saya juga minta kepada perusahaan untuk membantu 

menyampaikan kepada teman-teman pekerja semua yang sudah dinotifikasi sebagai calon penerima 

BSU. Rekeningnya harus aktif, kalau tidak bagaimana kita bisa menyalurkan," tutur Menaker.Ida 

memastikan, jika rekening sudah benar-benar aktif dan kriterianya sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Maka, pekerja dengan status "calon penerima" dapat dipastikan BSU akan segera cair."Cek 

kembali rekeningnya, jika sudah benar-benar rekeningnya aktif, maka insyaAllah pasti (BSU) akan 

sampai," imbuhnya.Ia juga meminta pekerja yang nomor rekeningnya tidak aktif untuk tidak khawatir 

karena Kemnaker akan terus membuka peluang. Mulai dari menyalurkan bantuan itu melalui PT POS 

Indonesia maupun berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan."Jangan khawatir kepada teman-

teman yang rekeningnya sudah tidak aktif lagi. Maka kesempatannya masih terbuka, kami akan 

menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sepanjang memenuhi syarat dan memenuhi aturan 

ketenagakerjaan. Pasti akan disalurkan," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Tahap 5 Cair ke Rekening Himbara Hari Ini, Pekerja 

Segera Buka Link kemnaker.go.id di HP 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095679384/bsu-2022-tahap-5-cair-ke-

rekening-himbara-hari-ini-pekerja-segera-buka-link-kemnakergoid-di-hp 

Summary Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 sudah cair ke rekening Himpunan Bank Negara 

(Himbara) hari ini, pekerja dan buruh bisa segera cek nama penerima di link kemnaker.go.id. 

Kabar baik bagi para pekerja dan buruh sebab BSU 2022 tahap 5 dikabarkan sudah mulai cair 

sejak Rabu, 12 Oktober 2022 kemarin. Pekerja bisa segera memastikan nama di link 

kemnaker.go.id apakah berhak mendapatkan BSU 2022 atau tidak. Diketahui bersama, BSU 

2022 merupakan salah satu program bantalan sosial dari pemerintah yang diadakan sejak 

awal September lalu. Tujuan dari BSU 2022 atau BLT subsidi upah ini diharapkan dapat 

membantu para pekerja dan buruh yang tengah dihadapkan oleh kenaikan harga bahan 

bakar minyak (BBM). 

 

 

 

Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 5 sudah cair ke rekening Himpunan Bank Negara (Himbara) 

hari ini, pekerja dan buruh bisa segera cek nama penerima di link kemnaker.go.id.Kabar baik bagi para 

pekerja dan buruh sebab BSU 2022 tahap 5 dikabarkan sudah mulai cair sejak Rabu, 12 Oktober 2022 

kemarin.Pekerja bisa segera memastikan nama di link kemnaker.go.id apakah berhak mendapatkan BSU 

2022 atau tidak.Diketahui bersama, BSU 2022 merupakan salah satu program bantalan sosial dari 

pemerintah yang diadakan sejak awal September lalu.Tujuan dari BSU 2022 atau BLT subsidi upah ini 

diharapkan dapat membantu para pekerja dan buruh yang tengah dihadapkan oleh kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM).Hingga penyaluran tahap 4, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengatakan BSU 2022 telah tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja dan buruh yang memenuhi 

syarat.Setiap pekerja dan buruh yang dinyatakan memenuhi syarat akan mendapatkan BSU 2022 sebesar 

Rp600. 000 dari pemerintah yang cair sebanyak satu kali. 
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Title Tak Punya Rekening Himbara, BSU Baru Cair Pekan Depan Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284917/tak-punya-rekening-himbara-

bsu-baru-cair-pekan-depan.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

bagi pekerja yang tidak memiliki rekening di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) 

baru mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia pada pekan depan. "Penyaluran BSU telah 

diterima 8.432.533 pekerja di seluruh Indonesia melalui bank Himbara, sedangkan pekerja 

yang belum menerima BSU karena tidak memiliki rekening di bank Himbara akan disalurkan 

melalui Pos Indonesia mulai pekan depan," kata Ida Fauziyah dalam keterangan yang 

diterima di Jakarta, Kamis (13/10). Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai pekan 

depan," katanya. Menaker Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU kepada 8.432.533 

pekerja itu mencapai 65,66 persen dari target 14,6 juta pekerja yang menerima BSU. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja 

yang tidak memiliki rekening di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru mulai disalurkan 

melalui PT Pos Indonesia pada pekan depan."Penyaluran BSU telah diterima 8.432.533 pekerja di seluruh 

Indonesia melalui bank Himbara, sedangkan pekerja yang belum menerima BSU karena tidak memiliki 

rekening di bank Himbara akan disalurkan melalui Pos Indonesia mulai pekan depan," kata Ida Fauziyah 

dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (13/10).Menaker Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran 

BSU kepada 8.432.533 pekerja itu mencapai 65,66 persen dari target 14,6 juta pekerja yang menerima 

BSU. Hingga penyaluran tahap 5, BSU sudah disalurkan ke pekerja yang memiliki rekening di bank-bank 

yang masuk Himbara.Sementara bagi pekerja yang memenuhi syarat tetapi belum menerima salah 

satunya penyebabnya karena belum memiliki rekening di bank Himbara. "Rata-rata yang belum 

menerima BSU karena tidak memiliki rekening di bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai pekan depan," katanya.Berbicara ketika mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau 

penyaluran BSU kepada pekerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis, Ida menuturkan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BSU pada 

tahun ini."Hal itu dilakukan agar pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara tidak perlu 

membuka rekening karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia," katanya.Dia memastikan bahwa 

penyaluran baik lewat bank Himbara maupun PT Pos Indonesia tidak akan membebani para penerima 

BSU. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," ungkap 

Ida Fauziyah.(jpg)TAGS: bantuan subsidi upah menaker ida fauziyah pt pos indonesia rekening himbara 

presiden joko widodo Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Rektor UGM Ikuti Baksos Kagama dan MoU dengan Pemprov Riau Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/14/10/2022/284919/rektor-ugm-ikuti-baksos-

kagama-dan-mou-dengan-pemprov-riau.html 

Summary Ketua Pengda Kagama Riau Emri Juli Harnis mengatakan, Rektor UGM sesuai jadwal akan 

tiba di Pekanbaru pada pukul 11.00 WIB. 

 

 

 

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia dijadwalkan akan tiba di Pekanbaru, Jumat 

(14/10) pagi. Setelah tiba, Prof Ova akan mengikuti kegiatan bakti sosial (Baksos) yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Daerah (Pengda) Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Riau.Ketua Pengda Kagama Riau Emri 

Juli Harnis mengatakan, Rektor UGM sesuai jadwal akan tiba di Pekanbaru pada pukul 11.00 WIB. Begitu 

tiba di Pekanbaru, Rektor akan mengikuti kegiatan Baksos Kagama Riau di Puskesmas Jalan Garuda, 

Pekanbaru."Di Puskesmas itu akan ada kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Ibu Rektor UGM 

dijadwalkan akan mengikuti kegiatan tersebut," katanya, Kamis (13/10).Lebih lanjut dikatakannya, 

setelah mengikuti kegiatan bakti sosial, kemudian pada sore harinya Rektor UGM akan berkunjung ke 

SMAN 8 Pekanbaru untuk melakuan kegiatan ramah tamah bersama para siswa dan majelis guru di 

sana."Kemudian pada Sabtu (15/10), akan dilakukan MoU antara UGM dengan Pemprov Riau bertempat 

di gedung Daerah Riau," ujarnya.Selain dengan Pemprov Riau juga akan dilakukan MoU UGM dengan 

beberapa pemerintah kabupaten/kota di Riau, termasuk juga dengan beberapa perguruan tinggi yang 

ada di Riau. "Beberapa perguruan tinggi tersebut yakni Umri, Unilak, Politeknik Bengkalis, dan juga 

direncanakan dengan UIN Suska," sebutnya.Setelah kegiatan MoU tersebut, juga akan dilakukan kegiatan 

kuliah umum. Pada kegiatan tersebut, yang akan bertindak sebagai pembicara yakni rektor UGM, 

kemudian dari Kagama Pusat yakni Dr A AG N Ari Dwipayana yang juga koordinator staf khusus presiden, 

Prof Anwar Sanusi yang juga Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia."Selanjutnya 

rombongan UGM juga akan menyapa alumni yang bekerja di Pertamina Hulu Rokan (PHR)," 

ujarnya.(sol/jpg)TAGS: rektor ugm prof ova emilia bakti sosial keluarga alumni gadjah mada pemprov riau 

pekanbaru Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Jokowi Pastikan Penyaluran BSU dan BLT BBM di Jawa Barat 

Berjalan Lancar 

Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/10/14/jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-

jawa-barat-berjalan-lancar 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM 

dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) 

 

 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis 

(13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 

terus berjalan dengan baik."Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita 

berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi 

sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden dalam keterangannya 

di kantor pos.Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga 

penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah."Untuk 

yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala Negara.Sebelumnya, 

Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar 

Kosambi, Kota Bandung.Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 
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Title Manajemen dan Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken Perjanjian Kerja 

Bersama 

Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://riaupos.jawapos.com/nasional/14/10/2022/284924/manajemen-dan-serikat-

pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama.html 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara 

manajemen dengan Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan 

mengedepankan dialog dalam mengeratkan komunikasi. Melalui kesepakatan antara 

manajemen dengan serikat pekerja bisa menyelaraskan visi misi dalam mencapai tujuan PLN 

ke depan. Kita sering berbeda pendapat antara SP dan Manajemen. PT PLN (Persero) dan 

Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya bersama 

mempercepat proses transformasi perusahaan. 

 

 

 

PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya 

bersama mempercepat proses transformasi perusahaan. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat 

PLN antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar 

Ali dan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Rabu (12/10).Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara manajemen dengan Serikat 

Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan mengedepankan dialog dalam mengeratkan 

komunikasi. "Dialog sosial ini penting, komunikasi bisa jalan. Apapun yang terjadi dengan diskusi dan 

dialog bisa selesai. Sumbatan bisa kita selesaikan dengan arif dan bijaksana. Saya imbau bangun semua 

kekuatan, rangkul semuanya, ajak semua kerja sama dan membesarkan PLN ini, rumah bersama ini," ujar 

Afriansyah.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kesepakatan ini sebagai wujud 

perusahaan dalam memberikan dukungan pada pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai. 

Melalui kesepakatan ini juga, pegawai bisa mengembangkan kompetensi dan karir di berbagai lini bisnis 

PLN. "Sekarang, dengan PKB baru, kita tegaskan lagi bahwa hak-hak dan kesejahteraan pegawai tidak 

akan ada yang berkurang," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.Menurut Darmawan, PLN 

sebagai jantungnya Indonesia mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini 

tidak bisa berjalan sukses tanpa semangat dan kerja keras seluruh insan PLN. Oleh karena itu, ini menjadi 
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momentum bagi perusahaan untuk bergerak bersama. Darmawan menegaskan, dalam PKB ini juga diatur 

bahwa tidak ada perubahan status dari pegawai. "Dalam proses transformasi kita harus membangun 

kekeluargaan yang erat sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama dengan harapan PLN akan terus 

berjaya di masa depan," ujar Darmawan.Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali menjelaskan 

momentum kesepakatan ini menjadi terobosan baru di PLN. Sebab, sudah sepuluh tahun serikat pekerja 

menantikan hal ini. Melalui kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerja bisa menyelaraskan 

visi misi dalam mencapai tujuan PLN ke depan."PKB ini menyatukan visi. Kita sering berbeda pendapat 

antara SP dan Manajemen. Tetapi ketika kita bahas visi misi perusahaan kita ke depan, kita cari titik 

persamaan saat dialog. Ini bisa kita temukan, yang kita sepakati bahwa PLN adalah jantungnya Indonesia 

terutama dalam mengelola listrik. Kita berkolaborasi bersama untuk bisa memberikan kontribusi terbaik 

bagi bangsa dan Negara," ujar Abrar.(adv/egp)TAGS: pt pln serikat pekerja pln direktur utama pln 

darmawan prasidjo ketua serikat pln muhammad abrar ali wakil ketenagakerjaan afriansyah noor Tweet 

Follow @riaupos Riau Pos 
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Title BSU Telah Masuk Ke Kantong 8,4 Juta Pekerja, Begini Cara Cek 

Penerima BSU Tahap 6 Lewat Hp Pekan! 

Author Tiva Rianthy 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-telah-masuk-ke-kantong-84-juta-

pekerja-begini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-lewat-hp-pekan 

Summary "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi saat 

meninjau penyaluran BSU tahap 5 di Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menyatakan BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Hingga tahap 5 bulan 

Oktober 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 8.4 juta orang atau setara dengan 65,66 

persen. Sempat diberitakan sebelumnya menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut 

jika penyaluran BSU akan dilangsungkan setiap awal pekan, artinya BSU tahap 6 akan 

digulirkan mulai pekan depan. 

 

 

 

Presiden Jokowi menyatakan BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Hingga tahap 5 bulan 

Oktober 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 8.4 juta orang atau setara dengan 65,66 persen. "Dari 14,6 

juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja dan 

buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi saat meninjau penyaluran BSU tahap 5 di Bandung, 

Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2022.Sempat diberitakan sebelumnya menteri ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyebut jika penyaluran BSU akan dilangsungkan setiap awal pekan, artinya BSU tahap 6 akan 

digulirkan mulai pekan depan. 1 Juta orang atau setara dengan 69,80 persen. Sementara itu, target 

sementara penyaluran BSU di Jawa Barat sebanyak 1.6 juta pekerja. "Untuk penyaluran di Jawa Barat 

secara keseluruhan itu menduduki peringkat lebih banyak dari rata-rata nasional," ujar Ida. Menaker 

kemudian menambahkan jika BSU disalurkan sesuai dengan mekanisme yang benar yaitu ditransfer 

kerekening Bank Himbara milik Pekerja yang terdaftar sebagai penerima. "Rata-rata yang belum 

menerima BSU adalah mereka yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Hal itulah yang menjadi 

kendala tersalurkannya BSU dengan baik," Tambahnya Namun karena mempertimbangkan tidak semua 

pekerja memiliki rekening Bank Himbara, Kemenerian ketenagakerjaan membuka Opsi lain yaitu 

bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia, hal ini dilakukan Kemnaker agar penyaluran BSU tak lagi 
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molor."Mulai minggu depan akan disalurkan melalui Pos Indonesia, sehingga bagi mereka yang tidak 

memiliki rekening di Bank Himbara, tidak perlu repot-repot lagi untuk membuka rekening di Bank 

Himbara," kata Ida. Selain itu, Ida memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, PT 

Bank Syariah Indonesia ( BSI ), maupun Pos Indonesia akan bebas dari tambahan biaya sepeser pun. 

"Nanti tidak akan biaya tambahan lagi dan semua akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi pekerja dan 

buruh akan menerima Rp 600. 000 tidak ada pengurangan," ucapnya.Untuk memastikan sebagai 

penerima BLT BBM berupa BSU tahap 6 / subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu maka disarankan untuk: Lakukan 

cek kepesertaan melalui Jamsos Mobile, aplikasi yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaaan. Pastikan status 

kepesertaannya (aktif atau tidak aktif), waktu terakhir pembayaran iuran (maksimal di bulan Juli 2022), 

besaran upah/gaji yang didaftarkan, nomor rekening yang masih digunakan.Untuk mengetahui status 

penerima BSU tahap 6 tahun 2022 Rp 600 ribu, masyarakat bisa melakukan pengecekan penerima BSU 

melalui aplikasi BPJSTKU dan website di laman: Selain itu, cara cek penerima BSU tahap 6 tahun 2022 Rp 

600 ribu juga bisa mengunjungi website resmi Kemenaker, yakni Kemnaker.go.id. Kunjungi website 

kemnaker.go.id 2. 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. Masuk Login kedalam akun Anda. 4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata 

diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.langkah cek penerima BLT 

BBM BSU tahap 6 atau subsidi gaji Rp 600 ribu tahun 2022 dapat dilakukan dengan cara berikut ini: Akses 

laman ( Klik Disini ) 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 diinputkan. Jika Anda termasuk ke calon penerima BLT BBM BSU 

tahap 6 / subsidi gaji Rp 600 ribu, maka akan muncul notifikasi seperti ini: Sedangkan jika tidak sebagai 

calon penerima BLT BBM BSU tahap 6 / subsidi gaji Rp 600 ribu, akan muncul notifikasi :Itulah artikel 

terkait perkembangan BSU tahap 5 dan recana penyaluran BSU tahap 6 yang akan digulirkan pada pekan 

depan lengkap syarat dan cara cek penerima BSU secara online.5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda 

akan mendapatkan notifikasi apakah menjadi penerima BSU tahap 6 tahun 2022 atau tidak.Anda akan 

mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU tahap 6 / subsidi gaji tahun 

2022 Rp 600 ribu sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kemnaker. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima 

penerima BSU tahap 6 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila 

dana BSU tahap 6 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu telah tersalurkan ke rekening bank Himbara 

(Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.Penerima BSU tahap 6 tahun 2022 ditentukan dari beberapa syarat, 

pertama penerima merupakan anggota aktif BPJS Ketenagakejaan setidaknya hingga bulan juli 2022. 

Berstatus Pekerja atau Karyawan yang memiliki KTP dan menerima Gaji paling tinggi 3,5 juta perbulan. 

Syarat-syarat tersebut juga akan berlaku bahwa penerima BSU tidak boleh berasal dari unsur Aparatur 

Sipil Negara ( ASN ), TNI dan Polri. Cara cek penerima BLT BBM BSU tahap 6 / subsidi gaji Rp 600 ribu di 

Bsu.bpjsketenagakerjaan.go. 
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Title BSU 2022 Sudah Tersalurkan untuk 8,4 Juta Jiwa Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188324/bsu-2022-sudah-tersalurkan-untuk-84-

juta-jiwa 

Summary Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). "Dari 14,6 

juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi. Menaker Ida Fauziyah 

menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. 

 

 

 

-- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan 

bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022)."Dari 14,6 juta (calon 

penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi.Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66%.Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah 

disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80%)."Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak 

dari rata-rata nasional," kata Menaker.Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui 

Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang 

belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-rata yang 

belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya.Menaker 

melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud 

untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, Menaker memastikan bahwa 

penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser 

pun. 
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Title Belum Terima BSU 2022, Menaker: Minggu Depan Disalurkan 

Lewat Kantor Pos 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-315188448/belum-terima-bsu-2022-menaker-

minggu-depan-disalurkan-lewat-kantor-pos 

Summary Simak infrmasi belum terima BSU 2022 tenang saja Menaker Ida Fauziyah sebut minggu 

depan akan disalurkan lewat Kantor Pos. Anda yang belum terima BSU 2022 tunggu saja BSU 

disalurkan melalui kantor Pos. BSU 2022 disalurkan ke kantor Pos untuk yang belum terima 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat mendampingi Presiden RI, Joko 

Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun 

2022 ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat 

proses penyaluran. 

 

Simak infrmasi belum terima BSU 2022 tenang saja Menaker Ida Fauziyah sebut minggu depan akan 

disalurkan lewat Kantor Pos.Anda yang belum terima BSU 2022 tunggu saja BSU disalurkan melalui kantor 

Pos.BSU 2022 disalurkan ke kantor Pos untuk yang belum terima disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, saat mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah berupa 

subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos 

Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022).Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan 

melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain 

yang belum menerima BSU 2022 salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-

rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan 

melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," 

jelasnya.Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun 2022 ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-

repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, 

Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia 

tidak dipungut biaya sepeser pun."Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu 

yang akan diterima," tegasnya."Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi. 
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Title Lowongan Kerja United Tractors untuk Lulusan S1, Pendaftaran 

Ditutup 15 Oktober 2022 

Author Norlizah Abas 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-united-tractors-untuk-lulusan-

s1-pendaftaran-ditutup-15-oktober-2022 

Summary Lowongan Kerja United Tractors untuk Lulusan S1. TRIBUNJAMBI.COM- Informasi lowongan 

kerja United Tractors pada Oktober 2022. Lowongan kerja United Tractors ini untuk lulusan 

S1. United Tractors merupakan salah satu anak usaha grup terbesar di Indonesia dari PT 

Astra Internasional TBK. 

 

 

 

Lowongan Kerja United Tractors untuk Lulusan S1TRIBUNJAMBI.COM - Informasi lowongan kerja United 

Tractors pada Oktober 2022.Lowongan kerja United Tractors ini untuk lulusan S1.Adapun posisi yang 

dibutuhkan adalah Internal Audit.United Tractors merupakan salah satu anak usaha grup terbesar di 

Indonesia dari PT Astra Internasional TBK. (ASII).Diketahui, United Tractors merupakan distributor alat 

berat yang mengadopsi sejumlah produk merek ternama dunia seperti Scania, Bomag, Komatsu, UD 

Trucks, dan Tadano.Mengutip dari instagram @kemnaker, Jumat (14/10/2022), berikut adalah 

persyaratannya.Persyaratan- Gelar Sarjana (S1) Akuntansi/Manajemen- IPK minimal 3.00- Memiliki 

komunikasi yang baik- Mampu bekerja sebagai tim- Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia- Memiliki 

pengalaman atau minat tinggi di bidang auditCara MendaftarBagi kamu yang tertarik untuk mendaftar 

bisa mengisi data diri secara online melalui https://bit.ly/RecInternalAuditUT.Lowongan ini ditutup 

hingga tanggal 15 Oktober 2022.Perusahaan ini tidak pernah meminta pembayaran apa pun dari 

pelamar.Update berita Tribun Jambi di Google News 
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Title Dampingi Jokowi Salurkan BSU, Menaker: Sudah Tersalurkan 

65,66% 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read451750/dampingi-jokowi-salurkan-bsu-menaker-sudah-

tersalurkan-6566 

Summary "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi, mengutip 

dari siaran resmi biro humas Kemenaker. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden RI, Joko Widodo ( Jokowi ), 

menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, 

Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022)."Dari 14,6 

juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi, mengutip dari siaran resmi biro humas 

Kemenaker.Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap yang 

hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66%. Sementara di Jawa 

Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 

orang atau sudah 69,80% dari target. "Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-

rata nasional," kata Menaker. Ida menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara 

bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara, sebagian lain yang belum menerima 

BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "Rata-rata yang belum menerima 

ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai 

minggu depan akan mulai disalurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya. Ida melanjutkan, pada penyaluran 

BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses 

penyaluran. Dengan begitu, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum 

memiliki rekening Bank Himbara tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara karena akan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Ida memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank 

Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung 

pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tegasnya.Turut hadir dalam acara 

ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan; Menteri BUMN, Erik 

Tohir; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 



 

162 

 

Title Penyebab BSU Gagal Cair, Ini Kata Ida Fauziyah Saat Dampingi 

Presiden Tinjau Penyaluran di Bandung 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795188099/penyebab-bsu-gagal-cair-ini-kata-ida-

fauziyah-saat-dampingi-presiden-tinjau-penyaluran-di-bandung 

Summary Untuk mengatasi kondisi BSU gagal cair telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dalam kesempatannya saat lakukan tinjau penyaluran BSU di Kota Bandung. Dalam 

peninjauannya tersebut ia mendampingi Presiden Jokowi, menyerahkan sejumlah bantuan 

pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. 

Seperti yang dilansir Ayobandung. Kegiatan tersebut berlangsung di PT Pos Indonesia KCP 

Bandung, Kamis (13/10/2022). 

 

 

 

BSU gagal cair dapat saja terjadi bagi beberapa orang yang telah berstatus sebagai penerima.Walau telah 

berstatus sebagai penerima BSU 2022 namun kondisi BSU gagal cair bisa saja terjadi dan dialami bagi 

beberapa penerima yang tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.Untuk mengatasi 

kondisi BSU gagal cair telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 

kesempatannya saat lakukan tinjau penyaluran BSU di Kota Bandung.Seperti yang dilansir Ayobandung. 

com dari Instagram @kemnaker, Ida menyampaikan penyebab BSU gagal cair.Dalam peninjauannya 

tersebut ia mendampingi Presiden Jokowi, menyerahkan sejumlah bantuan pemerintah berupa subsidi 

gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di PT Pos 

Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022)."Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 

juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden 

Jokowi.Ida menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-

5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66% bagi yang berstatus sebagai penerima 

BSU. 
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Title Cara dan Syarat Mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Author Noviana Zahra 

Firdausi 

Media Okezone Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686945/cara-dan-syarat-

mencairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos 

Summary Cara dan syarat mencairkan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di 

Pos Indonesia. Pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos akan dimulai pada minggu depan. 

Pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos bagi pekerja yang memenuhi syarat penerima 

bantuan tetapi tidak mempunyai rekening Bank Himbara. Penyaluran BSU menggandeng Pos 

Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran bantuan, sehingga, mereka yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara tidak 

perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara karena akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia. 

 

Cara dan syarat mencairkan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di Pos 

Indonesia. Pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos akan dimulai pada minggu depan.Pencairan BSU 

Rp600. 000 di kantor pos bagi pekerja yang memenuhi syarat penerima bantuan tetapi tidak mempunyai 

rekening Bank Himbara."Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank 

Himbara. Kami akan salurkan melalui Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui 

Pos Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Jakarta, Jumat (14/10/2022).Penyaluran 

BSU hingga tahap 5 ini hanya disalurkan melalui Bank Himbara sebanyak 8.432.533 pekerja atau setara 

65,66% dari realisasi target penyaluran BSU 2022.Penyaluran BSU menggandeng Pos Indonesia untuk 

mempercepat proses penyaluran bantuan, sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara karena akan disalurkan melalui Pos Indonesia.Menaker memastikan bahwa penyaluran 

BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun."Ini akan 

ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," katanya.Catatan 

Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ada sekitar 1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU melalui 

pencairan di Pos Indonesia.Jika mengacu pencairan bansos lainnya di kantor pos, para pekerja juga wajib 

mengetahui cara dan syarat mencairkan BSU.Nantinya, pencairan BSU akan diberikan secara uang 

tunai.Berikut ini cara dan syarat mencairkan BSU di kantor pos:1. Pastikan pekerja menerima undangan 

dari pemerintah desa atau RT/RW2. Datang ke lokasi sesuai undangan3. Bawa KTP4. Bawa KKPos 

Indonesia juga bisa menyalurkan BSU dengan datang ke komunitas/perusahaan maupun diantar 

langsung ke rumah penerima BSU atau jemput bola. 
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Title Daftar Bansos yang Cair di Minggu Ketiga Oktober 2022, BSU 

Tahap 6 Hingga Kartu Prakerja 

Author Custom Css 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/10/14/daftar-bansos-yang-cair-di-minggu-ketiga-

oktober-2022-bsu-tahap-6-hingga-kartu-prakerja 

Summary Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga Oktober 2022. 

TRIBUNJAMBI.COM- Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu 

ketiga Oktober 2022. Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu 

ketiga Oktober 2022. Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu 

ketiga Oktober 2022. 

 

 

 

Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga Oktober 

2022.TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga 

Oktober 2022.Di minggu ketiga Oktober 2022 ada BLT UMKM tapi juga terdiri dari Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU hingga Kartu Prakerja.Selanjutnya ada Bantuan Subsidi Upah (BSU), masing-masing sebesar Rp 

600 ribu.Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan cair pada September 2022:1. Kartu PrakerjaKartu 

Prakerja yang saat ini telah memasuki gelombang 47.Kini, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 47 

dibuka dan tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi.Setelah mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos, 

masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.550.000.Rinciannya, dana bantuan sebesar Rp 1 

juta dipakai untuk membeli pelatihan yang akan diikuti.Setelah mengikuti pelatihan, wajib mengisi survei 

evaluasi dan akan mendapatkan dana Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.Kemudian dana insentif pasca-

pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.2. BLT 

UMKMBanpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM 2022 segera 

diluncurkan.Jika ingin mendapat BLT UMKM wajib mendaftar di situs https://oss.go.id/.Sejumlah Bansos 

( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga Oktober 2022.Kemudian calon penerima 

BLT UMKM bisa cek nama melalui situs https://eform.bri.co.id/bpum.Peserta akan dapat notifikasi 

terdaftar jika namamu memang sudah terdaftar sebagai penerima BLT UMKM Rp1,2 juta.Saat ini BRI 

mengumumkan jika saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut dari Pemerintah terkait pencairan BLT 

UMKM.BLT UMKM akan diberikan pada 12,8 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.3. BSU Tahap 6BSU 
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akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.Ada 16 juta pekerja yang akan 

mendapatkan BSU dengan nominal Rp 600 ribu.BSU hanya akan cair sekali, tapi penerima langsung 

mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu.Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

masih mempersiapkan sejumlah hal teknis terkait penyaluran BSU.4. PKHPKH adalah bantuan reguler 

dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang penyalurannya akan memasuki tahap keempat pada 

September 2022.Sejumlah Bansos ( bantuan sosial) di Oktober 2022, akan cair di minggu ketiga Oktober 

2022.PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) 

yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.5. BPNTBPNT ini diberikan dalam wujud bantuan pangan seperti 

sembako, bukan uang tunai.Oleh karenanya, BPNT kerap disebut Bantuan Sembako dengan nominal Rp 

200 ribu per penerima.Seharusnya BPNT cair setiap bulan, tapi belakangan, bansos ini diberikan dengan 

cara dirapel atau digabung per dua bulan sekali.Penyaluran BPNT melalui mekanisme akun elektronik 

yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang 

bekerjasama dengan bank.6. BLT Dana DesaBantuan Langsung Tunai (BLT) yang cair pada September 

2022 adalah BLT yang berasal dari Dana Desa.BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak 

mampu di desa yang belum menerima bansos seperti PKH, BPNT, atau Kartu Prakerja.Besaran bantuan 

BLT Dana Desa yang diberikan yaitu Rp 300 ribu setiap bulan.(Tribunjambi.com/Tribunnews.com) 
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Title Ini Jawaban Pemerintah Soal Jadwal Pencairan BSU Tahap 

6 

Author Kompas Cyber 

Media 

Media Regional.kompas.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://video.kompas.com/watch/195764/ini-jawaban-pemerintah-soal-jadwal-pencairan-

bsu-tahap-6 

Summary Soal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu data dari pihak BPJS 

Ketenagakerjaan sebelum akhirnya menyalurkan BSU tahap 6. Setelah penyaluran BSU tahap 

5 pada awal pekan ini, tak sedikit yang mulai bertanya-tanya kapan BSU tahap 6 akan 

diberikan. Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 sudah disalurkan kepada pekerja pada Selasa 

(11/10/2022). "Kami (masih) nunggu data dari BPJS," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kemnaker Anwar Sanusi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat 

 

 

 

Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 sudah disalurkan kepada pekerja pada Selasa (11/10/2022). Setelah 

penyaluran BSU tahap 5 pada awal pekan ini, tak sedikit yang mulai bertanya-tanya kapan BSU tahap 6 

akan diberikan. Soal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu data dari pihak BPJS 

Ketenagakerjaan sebelum akhirnya menyalurkan BSU tahap 6. "Kami (masih) nunggu data dari BPJS," ujar 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (14/10/2022. 

Selengkapnya simak video berikut. 
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Title Menaker: KOPRI Harus Memberikan Manfaat Bagi Kemajuan 

Kaum Perempuan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/menaker-kopri-harus-memberikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-

perempuan 

Summary Dalam sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai pergerakan harus 

memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. 

"Ketika membahas tentang digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menciptakan 

generasi perempuan yang melek digital," ujar Menaker. Menaker mengungkapkan, hasil 

riset dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyebutkan, 

perempuan yang masuk rentan terbentur hambatan mental dalam kategori penguasaan 

teknis dan keterampilan teknologi digital. "Padahal, gender pada dunia digital juga 

merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030," kata Menaker. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada peringatan Hari 

Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (14 /10/2022).Dalam sambutannya 

Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai pergerakan harus memberikan manfaat bagi kemajuan kaum 

perempuan yang dimulai dari diri masing-masing."Ketika membahas tentang digital bagi perempuan, 

pastikan bahwa kita bisa menciptakan generasi perempuan yang melek digital," ujar Menaker.Menaker 

mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk rentan terbentur hambatan mental dalam kategori penguasaan 

teknis dan keterampilan teknologi digital."Padahal, gender pada dunia digital juga merupakan bagian dari 

cita-cita global dalam rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," kata Menaker.Menaker 

mengharapkan KOPRI dapat mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi 

pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam kemajuan kemajuan organisasi KOPRI."Oleh 

karena itu, KOPRI menjadi bagian penting sebagai agen perubahan untuk memperjuangkan perubahan, 

perbaikan dan kemajuan kaum perempuan di Indonesia," pungkasnya. 
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Title Cara Cek Rp600. 000 BSU Lewat HP, Sudah Didistribusikan ke 

8,4 Juta Pekerja 

Author Ivan Hartono 

Media Beritau.live Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://beritau.live/cara-cek-rp600-000-bsu-lewat-hp-sudah-didistribusikan-ke-84-juta-

pekerja 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Bantuan subsidi upah atau Rp600. 000 BSU telah disalurkan kepada 

8,4 juta penerima. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah akan 

menyalurkan Rp600. 000 BSU kepada total 14,6 juta pekerja. Pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta per bulan dapat mengecek status pencairan BSU secara berkala melalui telepon 

selular (TELEPON GENGGAM). Realisasi penyaluran Rp600. 000 BSU sudah mencapai sekitar 

Rp5 triliun. 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan subsidi upah atau Rp600. 000 BSU telah disalurkan kepada 8,4 juta 

penerima. Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dapat mengecek status pencairan BSU 

secara berkala melalui telepon selular (TELEPON GENGGAM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menjelaskan, pemerintah akan menyalurkan Rp600. 000 BSU kepada total 14,6 juta pekerja. Saat ini 

realisasi penyaluran BSU sebesar Rp. 600. 000 sudah mencapai sekitar 57 persen dari target. "Dari 14,6 

juta, 8,4 juta telah menerimanya [bantuan langsung tunai atas kenaikan harga] BBM hampir habis," kata 

Jokowi, Kamis (13/10/2022). Realisasi penyaluran Rp600. 000 BSU sudah mencapai sekitar Rp5 triliun. 

Penyaluran bantuan terus mencapai target 14,6 juta pekerja.Ditjen Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan menjelaskan, BSU berasal dari kas negara. Proses pencairannya dilakukan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja. BSU disalurkan melalui KPPN Jakarta VII ke Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, yang nantinya akan diteruskan kepada 

penerimanya, dikutip dari akun Instagram Ditjen Perbendaharaan, Kamis (13 /10/2022). Pekerja yang 

gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan dan terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan berhak mendapatkan BSU. WNI dibuktikan dengan KTP Peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan hingga Juli 2022 Memiliki gaji/upah maksimal Rp. 3,5 juta atau buruh yang bekerja di 

daerah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih dari Rp. 3,5 juta, persyaratan gaji 

paling banyak upah minimum kabupaten/kota atau provinsi dibulatkan menjadi ratusan ribu rupiah 

Pengecualian untuk PNS dan TNI/Polri Belum mendapatkan program kartu prakerja, program keluarga 

harapan dan bantuan produktif bagi usaha mikro. Kunjungi website kemnaker.go.id melalui peramban 

seluler (HP) kamu Daftarkan akun Jika Anda belum memiliki akun, maka Anda harus mendaftar. 

Selesaikan pendaftaran akun Aktifkan akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

ponsel Anda Masuk ke akun Anda. Lengkapi biodata pribadi Anda berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi Periksa notifikasi Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan 

memuat status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak, serta 

menunjukkan layak atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima 

manfaat.Cek berita dan artikel lainnya di berita Google Tonton video yang dipilih di bawah ini: Konten 

Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Lebih Dalam Masuk / Daftar Sumber : 

ekonomi.bisnis. 
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Title Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran BSU dan BLT BBM di Jawa 

Barat Berjalan Lancar 

Author Herry Barus 

Media Industry Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/113986/presiden-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-

blt-bbm-di-jawa-barat-berjalan-lancar 

Summary Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 13 Oktober 2022. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi 

upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 

13 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 

terus berjalan dengan baik."Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita 

berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi 

sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Presiden dalam keterangannya 

di kantor pos. Seperti diinformasikanSementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM 

kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan 

"Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala 

Negara.Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada 

para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut 

antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 
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Title Saat Kunker di Bandung, Jokowi Pastikan Penyaluran BSU dan 

BLT BBM di Jawa Barat Lancar 

Author Nano Sumarno 

Media Sukoharjonews.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sukoharjonews.com/saat-kunker-di-bandung-jokowi-pastikan-penyaluran-bsu-dan-

blt-bbm-di-jabar-lancar 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM 

dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memastikan 

bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. Sebelumnya, Jokowi juga 

turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar 

Kosambi, Kota Bandung. Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan tersebut antara lain 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi 

Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal 

Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. "Kita 

kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para 

pekerja. 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis 

(13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus 

berjalan dengan baik."Kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan 

kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 

65,6%. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Jokowi dalam keterangannya, dikutip dari 

laman Sekretariat Kabinet, Jumat (14/10/2022).Sementara itu, Jokowi menyampaikan bahwa penyaluran 

BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah 

ditentukan oleh pemerintah."Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," 

tutur Presiden.Sebelumnya, Jokowi juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada 

para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan tersebut 

antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. (nano) 
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Title Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU Tahap 5: Sudah 8,4 Juta Penerima 

Author _noname 

Media Newsmedia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189114/presiden-jokowi-tinjau-

penyaluran-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-5-sudah-84-juta-penerima 

Summary Presiden Jokowi lakukan peninjauan penyaluran BSU tahap 5 di Kantor Pos Kota Bandung, 

Jawa Barat. Kegiatan tinjau proses penyaluran BSU tahap 5 ini dilakukan Presiden Jokowi 

pada Kamis, 13 Oktober 2022 bersama dengan Menaker Ida Fauziah dan Mentri BUMN Erick 

Thohir. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Jokowi kembali menyerahkan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU tahap 5 kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa 

Barat. Dilansir NEWSmedia dari setkab.go.id, Jokowi menyebut Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU sudah tersalurkan ke 8,4 Juta Penerima. 

 

 

 

Presiden Jokowi lakukan peninjauan penyaluran BSU tahap 5 di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa 

Barat.Kegiatan tinjau proses penyaluran BSU tahap 5 ini dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis, 13 

Oktober 2022 bersama dengan Menaker Ida Fauziah dan Mentri BUMN Erick Thohir.Dalam kegiatan 

tersebut, Presiden Jokowi kembali menyerahkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 kepada para 

penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat.Dilansir NEWSmedia dari setkab.go.id, Jokowi 

menyebut Bantuan Subsidi Upah atau BSU sudah tersalurkan ke 8,4 Juta Penerima."Hari ini kita kembali 

di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja," ujar Presiden 

dalam keterangannya di kantor pos."Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 

Juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," tambahnya.Dalam 

kunjungan ini, Presiden memastikan bahwa penyaluran BSU dan juga BLT BBM terus berjalan dengan 

baik. 
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Title BSU Tahap 5 Cair, Presiden Sebut Sudah Tersalur ke 8,4 Juta 

Penerima: Segera Cek Penerima BSU di Sini! 

Author _noname 

Media Newsmedia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189053/bsu-tahap-5-cair-presiden-sebut-

sudah-tersalur-ke-84-juta-penerima-segera-cek-penerima-bsu-di-sini 

Summary "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi yang dilansir 

dari Instagram Kemanker. Kamu perlu mengetahui cara cek penerima BSU, karena 

penyaluran BSU tahap 5 ini diketahui sudah tersalurkan Kuang lebih kepada 8,4 Juta 

Penerima BSU Seperti juga. Menaker Ida Fauziah menambahkan bahwa sampai BSU tahap 

5, program bantuan tersebut telah tersalurkan 8,4 Juta atau setara 65,66 persen. Hal ini yang 

disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri Ida Fauziah dalam kegiatan penyaluran BSU di 

Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat. 

 

 

 

Diketahui Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 mulai pada Rabu, 12 

Oktober 2022 lalu simak cara cek penerima BSU di bawah ini.Kamu perlu mengetahui cara cek penerima 

BSU, karena penyaluran BSU tahap 5 ini diketahui sudah tersalurkan Kuang lebih kepada 8,4 Juta 

Penerima BSU Seperti juga.Menaker Ida Fauziah menambahkan bahwa sampai BSU tahap 5, program 

bantuan tersebut telah tersalurkan 8,4 Juta atau setara 65,66 persen.Hal ini yang disampaikan Presiden 

Jokowi dan Menteri Ida Fauziah dalam kegiatan penyaluran BSU di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa 

Barat."Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah 

kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi yang dilansir dari Instagram 

Kemanker.Menaker Ida Fauziah menjelaskan BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap, ia 

melanjutkan di Jawa Barat sudah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang setara dengan 69,80 persen."Jadi 

Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional," kata Menaker. 
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Title Cara Cek Penerima BSU Tahap 5 Mudah Lewat Website 

Kemnaker: Lihat Syarat dan Status Penerima 

Author _noname 

Media Newsmedia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-605189208/cara-cek-penerima-bsu-tahap-5-

mudah-lewat-website-kemnaker-lihat-syarat-dan-status-penerima 

Summary Sebelum dibagikan cara cek penerima BSU tahap 5, informasi tentang Program Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU tahap 5 ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000. 

Dilansir NEWSmedia dari laman resmi bsu.kemnaker.go.id, berikut cara cek penerima BSU, 

syarat dan status penerima BSU tahap 5. Syarat Penerima. Berikut ini yang harus kamu tau 

para penerima Bantuan Subsidi Upah, simak cara cek penerima BSU tahap 5 di bawah ini. 

Kemnaker mengumumkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 mulai akan dicairkan 

pada Rabu, 12 Oktober 2022. 

 

 

 

Berikut ini yang harus kamu tau para penerima Bantuan Subsidi Upah, simak cara cek penerima BSU 

tahap 5 di bawah ini.Kemnaker mengumumkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 mulai akan 

dicairkan pada Rabu, 12 Oktober 2022. Buat kamu yang belum tau, simak car cek penerima BSU tahap 5 

untuk memastikannya.Sebelum dibagikan cara cek penerima BSU tahap 5, informasi tentang Program 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 

Rp600.000.Dilansir NEWSmedia dari laman resmi bsu.kemnaker.go.id, berikut cara cek penerima BSU, 

syarat dan status penerima BSU tahap 5.Syarat Penerima1. Warga Negara Indonesia.2. Peserta aktif 

program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s.d. Juli 2022.3. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. 

Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan 

gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. 
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Title Internasional | Irak Pilih Abdul Latif Sebagai Presiden 

Baru 

Author Iman Hermawan 

Media Monitordepok.co Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.monitordepok.co/irak-pilih-abdul-latif-sebagai-presiden-baru 

Summary Setelah terpilih sebagai presiden, Rashid langsung menunjuk Mohammed Shia al-Sudani 

sebagai perdana menteri. Jabatan presiden, yang biasanya dipegang oleh sosok dari 

kalangan Kurdi, pada dasarnya lebih merupakan posisi yang bersifat seremonial. Rashid (78 

tahun) menjabat menteri sumber daya air Irak selama periode 2003-2010. Insinyur lulusan 

Inggris itu menang atas mantan Presiden Barham Salih, yang berupaya terpilih untuk periode 

kedua. 

 

Setelah terpilih sebagai presiden, Rashid langsung menunjuk Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana 

menteri.Jabatan presiden, yang biasanya dipegang oleh sosok dari kalangan Kurdi, pada dasarnya lebih 

merupakan posisi yang bersifat seremonial. Namun, pemilihan Rashid merupakan langkah utama menuju 

pembentukan pemerintah baru, yang sejak tahun lalu tidak berhasil diwujudkan oleh para politisi. Rashid 

(78 tahun) menjabat menteri sumber daya air Irak selama periode 2003-2010. Insinyur lulusan Inggris itu 

menang atas mantan Presiden Barham Salih, yang berupaya terpilih untuk periode kedua. Sudani (52 

tahun), sementara itu, pernah menjabat menteri hak asasi manusia Irak, juga menteri tenaga kerja dan 

menteri sosial. Sudani sekarang punya waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan menyampaikan 

susunannya kepada parlemen untuk mendapatkan persetujuan. 
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Title BSU Tahap 6 Segera Cair tapi Notifikasi Masih Calon? 

Ini Kata Kemnaker 

Author Fayha Afanin 

Ramadhanti 

Media Okezone Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2686997/bsu-tahap-6-segera-cair-

tapi-notifikasi-masih-calon-ini-kata-kemnaker 

Summary "Notifikasi #BSU Rekanaker Masih Calon? Kemudian, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih tunggu data calon penerima BSU sebesar 

Rp600 ribu dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sudah mulai memasuki tahap 6. Sementara BSU tahun 2022 hingga tahap ke-5 

telah disalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66% melalui Bank Himbara. 

 

Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai memasuki tahap 6.Namun, 

masih ada pekerja yang berstatus 'calon' dan belum kunjung terima BLT subsidi gaji 

tersebut.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun buka suara hal tersebut."Notifikasi #BSU 

Rekanaker Masih Calon? Mohon bersabar, Dana BSUmu akan disalurkan melalui @posindonesia.ig ya," 

tulis @kemnaker dalam keretangan unggahan dikutip Jumat (14/10/2022).Hal ini serupa dengan apa 

yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah."Rata-rata yang belum menerima ini 

adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui Pos Indonesia, mulai minggu 

depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," pungkasnya.Kemudian, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih tunggu data calon penerima BSU 

sebesar Rp600 ribu dari BPJS Ketenagakerjaan.Sementara BSU tahun 2022 hingga tahap ke-5 telah 

disalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66% melalui Bank Himbara. 
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Title Notifikasi Masih Calon Penerima, BSU Anda akan Disalurkan 

Lewat Ini | merdeka.com 

Author Ayunda 

Septiani 

Media Merdeka Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/notifikasi-masih-calon-penerima-bsu-anda-akan-

disalurkan-lewat-ini.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan hingga tahap kelima, BSU disalurkan 

melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Namun 

apabila notifikasi akun BPJS Ketenagakerjaan atau akun SiapKerja anda masih calon, dikutip 

dari akun instagram resmi @Kemnaker, Jumat (14/10) anda diharapkan untuk bersabar 

karena penyaluran yang dilakukan secara bertahap dan juga BSU anda akan disalurkan 

melalui PT Pos Indonesia. Merdeka.com- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap kelima 

telah dicairkan. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya 

disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. 

 

 

 

Merdeka.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap kelima telah dicairkan. Hingga tahap ke-5 sudah 

tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah 

mengatakan hingga tahap kelima, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki 

rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan 

belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai 

kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujar Ida dalam keterangan resmi, Kamis (13/10). Namun apabila 

notifikasi akun BPJS Ketenagakerjaan atau akun SiapKerja anda masih calon, dikutip dari akun instagram 

resmi @Kemnaker, Jumat (14/10) anda diharapkan untuk bersabar karena penyaluran yang dilakukan 

secara bertahap dan juga BSU anda akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 
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Title BSU Pekerja yang Tak Punya Rekening Himbara Cair Minggu 

Depan 

Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221014121905-72-379740/bsu-pekerja-

yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-depan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang belum menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan dicairkan minggu 

depan. Nantinya bantuan akan diberikan mulai minggu depan. Kami akan salurkan melalui 

PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida. Mengutip keterangan resmi, Jumat 

(14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada pekerja yang belum menerima BSU, 

lantaran tidak memiliki rekening Himbara. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang belum menerima bantuan subsidi 

upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan dicairkan minggu depan.Mengutip keterangan 

resmi, Jumat (14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada pekerja yang belum menerima BSU, 

lantaran tidak memiliki rekening Himbara. Nantinya bantuan akan diberikan mulai minggu depan."Rata-

rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan 

melalui PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida.Pemerintah memang telah menggandeng PT 

Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BSU. Sehingga pekerja yang tidak memiliki 

rekening Himbara tidak perlu repot-repot untuk membuka rekening agar mendapatkan bantuan.Ida juga 

sekaligus memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Himbara atau PT Pos Indonesia tidak dipungut 

biaya sepeserpun. Ida meminta jika masyarakat menerima BSU tidak sesuai besarannya agar melaporkan 

kepada pemerintah."Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp 600 ribu yang akan 

diterima," kata Ida.Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi mengatakan hal serupa. Anwar menyebut pemerintah akan berupaya agar BSU bagi 

pekerja yang tak memiliki rekening Himbara bisa cair.Pasalnya, sambung dia, otoritas ketenagakerjaan 

masih menunggu data para pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara dari BPJS Ketenagakerjaan 

untuk kembali dilakukan verifikasi terkait kelayakan mendapatkan bantuan."Kami masih nunggu data 

dari BPJS," kata Anwar kepada CNBC IndonesiaBagi 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 di BPJSTK1. 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 di Kemnaker1. 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 



 

178 

 

Title SUDAH Login BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id? Ditransfer 

Rp 600 Ribu 

Author Mawar Cinta 

Media Tribun Sulbar Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/14/sudah-login-bsu-di-

bsubpjsketenagakerjaangoid-ditransfer-rp-600-ribu 

Summary Sudah login di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ? Kamu masih ada kesempatan untuk 

mengecek apakah kamu masuk penerima BSU Rp 600 ribu atau bukan. BSU Rp 600 ribu ini 

untuk kamu karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp 3,5 juta. 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. Ida juga mengatakan besaran BSU yang 

akan disalurkan adalah Rp 600 ribu. 

 

 

 

 Sudah login di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ? Kamu masih ada kesempatan untuk mengecek apakah 

kamu masuk penerima BSU Rp 600 ribu atau bukan. BSU Rp 600 ribu ini untuk kamu karyawan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp 3,5 juta.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.Cara Cek Penerima BSU di Laman Kemnaker 1. Buka 

laman bsu.kemnaker.go.id 2. Daftar AkunAnda dapat melakukan pendaftaran akun jika belum memiliki 

akun. - Lengkapi pendaftaran akun. - Nantinya, Anda akan dikirimkan kode OTP ke nomor handphone 
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untuk digunakan aktivasi akun 3. Masuk - Login menggunakan akun Anda 4. Lengkapi ProfilLengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Notifikasi 

Nantinya, Anda akan mendapatkan notifikasi mengenai status penerima BSU. Apabila terdaftar, Anda 

akan mendpatkan notifikasi "Kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022" Proses Penyaluran BSU 

2022:1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi 

syarat kepada Kementerian Ketenagakerjaan 2. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan 

melakukan pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU 3. Apabila terdapat anomali data, 

maka data akan dikembalikan oleh Kemnaker dan diperbaiki Bpjs Ketenagakerjaan4. Kemudian Kuasa 

Pengguna Anggaran akan menetapkan hasil pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU 5. 

Nantinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPPN) Kemenaker melakukan pencairan dana ke 

rekening HIMBARA. 6. Apabila Dana BSU telah dicairkan, akan dilakukan pemindahbukuan transfer ke 

rekening penerima Bantuan Pemerintah melalui Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), Bank 

Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh, dan PT. Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank 

HIMBARA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, terdapat 4.112.0522 pekerja 

yang telah mendapatkan BSU tahap pertama. "Di tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 

pekerja dan sudah kami selesai kami salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan 

kepada 4.112.052 pekerja," jelas Ida dalam keterangan pers dikutip dari setkab.go.id. Ida juga 

mengatakan besaran BSU yang akan disalurkan adalah Rp 600 ribu."Pekerja mendapatkan subsidi upah 

sebesar Rp600. 000 yang dibayar sekaligus" kata Ida. Namun BSU hanya diberikan sesuai dengan 

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022. Sementara itu, tujuan penyaluran BSU adalah untuk memenuhi kebutuhan akibat kenaikan 

harga.Tampilan website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id saat mengecek apakah kamu masuk daftar 

penerima BSU Rp 600 ribu 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. Penyaluran program BSU 2022 ini ditargerkan berakhir sebelum Desember 

2022 nanti."Target kita sih sebelum Desember kelar (program BSU)," ujar Putri. Total keseluruhan, BSU 

2022 ini akan diberikan kepada 16 juta orang pekerja secara bertahap. Bantuan tahap 3 ini juga akan 

disalurkan ke lima bank penyalur (himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank Syariah serta 

PT Pos Indonesia. Cara Cek Penerima BSU Cara Cek Penerima BSU Tahap 2 di BPJS Ketenagakerjaan: 1. 

Akses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama 

lengkap (Sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan email. 3. Klik tombol 

"Lanjutkan" 4. Nantinya, sistem akan menampilkan notifikasi Jika terdaftar, notifikasi yang akan didapat 

adalah "Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)". 

Selain melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengecek penerima BSU juga dapat melalui Kemnaker. 
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Title BPJAMSOSTEK Sosialisasikan Pentingnya K3 bagi Pekerja Sektor 

Perkebunan - Harian Terbit 

Author Arbi Terbit 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745189890/bpjamsostek-sosialisasikan-

pentingnya-k3-bagi-pekerja-sektor-perkebunan 

Summary HARIANTERBIT.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa 

dipanggil BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi K3 terhadap pekerja sektor perkebunan yang 

dilakukan oleh Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia di Gedung Plaza 

BPJAMSOSTEK. Dilokasi yang sama, Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir menyampaikan "Pada Kantor Cabang Jakarta Gambir sendiri 

terdapat 3 perusahaan yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi K3 ini yaitu 

PT. Matahari Kahuripan Indonesia, Globalindo Agro Lestari, dan JA Wattie Group. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya K3 kepada pekerja perkebunan. 

Hal ini juga menjadi penanda puncak kegiatan promotif preventif tahun 2022, serta 

partisipasi aktif pihaknya dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. 

 

 

 

HARIANTERBIT.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa dipanggil 

BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi K3 terhadap pekerja sektor perkebunan yang dilakukan oleh 

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia di Gedung Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya K3 kepada pekerja perkebunan.Hal ini juga 

menjadi penanda puncak kegiatan promotif preventif tahun 2022, serta partisipasi aktif pihaknya dalam 

penerapan K3 di lingkungan kerja." BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana kita ketahui merupakan salah 

satu lembaga representasi negara yang turut andil membantu, mendukung dan mendorong untuk 

melaksanakan K3 secara berkelanjutan yang pada akhirnya menjadi suatu budaya dalam lingkungan kerja 

di perusahaan," kata Roswita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022). Berdasarkan data 

BPJAMSOSTEK, hingga Agustus 2022, sebanyak 35,2 juta pekerja telah terdaftar menjadi peserta. Dan 

sepanjang tahun 2022, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 180 ribu kasus kecelakaan kerja dengan 

tingkat kesembuhan sebesar 26%, tingkat kecacatan 3% dan kemudian kecelakaan yang menyebabkan 

kematian sebesar 3%.Roswita menyampaikan tingginya kasus kematian dan kecacatan mempengaruhi 
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kenyamanan dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berperan aktif meningkatkan 

kesadaran atas penerapan K3.Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian 

kegiatan, antara lain edukasi K3 ke perusahaan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, 

Webinar Nasional K3 dan implementasi kegiatan promotif preventif.Dalam kesempatan ini, Roswita pun 

mengingatkan kepada pemberi kerja untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Sementara kepada pekerja, ia meminta agar mereka 

menggunakan alat pelindung diri (APD) selama bekerja, serta memperbaharui pengetahuan tentang 

prosedur kerja yang aman sesuai SOP yang sudah ditetapkan di perusahaan."Kami berharap dengan 

pelaksanaan kegiatan promotif preventif ini akan terjadi sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah, 

pemberi kerja dan pekerja serta stakeholders yang terkait dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh 

pekerja Indonesia dengan meminimalisasi angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," 

lanjut Roswita.Di sisi lain, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Hery Sutanto 

menyampaikan pelaksanaan K3 menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas 

pencemaran lingkungan.Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja."Implementasi K3 di perkebunan ini tidak mudah, pada umumnya pekerja 

berpendidikan rendah dan bersifat tertutup sehingga sulit untuk menciptakan budaya K3 dan 

menerapkan K3 secara aman. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan perusahan perkebunan dalam 

pelaksanaan K3 antara lain manajemen risiko, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, dan 

upaya upaya K3 lainnya," kata Hery.Ia pun menjelaskan perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap 

tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa negara. Dengan demikian, diperlukan sistem 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan guna mendukung 

pembangunan ekonomi nasional.Dilokasi yang sama, Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir menyampaikan "Pada Kantor Cabang Jakarta Gambir sendiri terdapat 3 

perusahaan yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi K3 ini yaitu PT. Matahari Kahuripan 

Indonesia, Globalindo Agro Lestari, dan JA Wattie Group. Dimana perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan pada kategori sektor perkebunan yang sangat menerapkan K3 yang aman sehingga 

berdasarkan data yang kami miliki perusahaan ini merupakan perusahaan tidak pernah mengalami 

kecelakaan kerja atau zero accident".Chairul juga menyampaikan dengan dilakukannya sosialisasi seperti 

ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja karena telah menciptakan 

lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.Sebagai informasi, 

turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna, Tim K3 APINDO Rima Melati, CEO Wispo Sumarjono Saragih dan Deputi 

Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program Kunto Wibowo. 
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Title Pemilik Rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN Siap Dapat Transferan 

Rp600 Ribu, Cek Segera Berikut Caranya - Haloyouth 

Author Adi Riyadi 

Media Haloyouth.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://haloyouth.pikiran-rakyat.com/news/pr-605680261/pemilik-rekening-mandiri-bni-

bri-dan-btn-siap-dapat-transferan-rp600-ribu-cek-segera-berikut-caranya 

Summary HALOYOUTH- Simak pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap dapat transferan Rp600 

ribu, cek segera berikut caranya. Kabar gembira bagi kamu pemilik rekening Mandiri, BNI, 

BRI dan BTN siap dapat transferan Rp600 ribu, cek segera berikut caranya. Pemerintah 

menggulirkan bantuan sosial, diantaranya disalurkan ke pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI 

dan BTN siap dapat transferan Rp600 ribu, cek segera berikut caranya. Saat ini telah masuk 

pada BSU tahap 5 Rp600 ribu yang disalurkan pemerintah melalui bank Mandiri, BNI, BRI dan 

BTN. 

 

 

 

HALOYOUTH - Simak pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap dapat transferan Rp600 ribu, cek 

segera berikut caranya. Kabar gembira bagi kamu pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap dapat 

transferan Rp600 ribu, cek segera berikut caranya. Pemerintah menggulirkan bantuan sosial, diantaranya 

disalurkan ke pemilik rekening Mandiri, BNI, BRI dan BTN siap dapat transferan Rp600 ribu, cek segera 

berikut caranya. Bantuan pemerintah tersebut ialah program BSU 2022 yang diketahui terus digukirkan 

oleh pemerintah.Saat ini telah masuk pada BSU tahap 5 Rp600 ribu yang disalurkan pemerintah melalui 

bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Kamu bisa cek segera berikut caranya apakah kamu dapat BSU tahap 5 

Rp600 ribu atau tidak. 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. 

  



 

183 

 

Title BSU Tahap 6 Cair Pekan Depan, Simak Cara Cek Daftar Penerima 

Subsidi Gaji dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-simak-cara-cek-

daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker 

Summary BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 cair awal pekan depan. Berikut cara cek daftar 

penerimanya. Hingga saat ini, pemerintah telah penyaluran BSU 2022 hingga tahap 5. 

Diketahui, Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari 

total anggaran Rp 8,8 triliun. 

 

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 cair awal pekan depan. Berikut cara cek daftar 

penerimanya.Hingga saat ini, pemerintah telah penyaluran BSU 2022 hingga tahap 5.Diketahui, 

Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 

triliun.Artinya, masih tersedia anggaran sekitar Rp 4 triliun lagi yang belum disalurkan Kemnaker kepada 

calon penerima bansos Rp600 ribu.Maka ada kemungkinan besar BSU tahap 6 akan tersedia bagi para 

pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 dari tahap sebelumnya.Tak hanya BSU tahap 6, tentunya 

masih ada BSU 2022 tahap selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker masih belum tersalurkan 

semua.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menjelaskan BSU 2022 dijadwalkan cair ke penerima 

secara bertahap dan disebutkan per minggu."Setiap minggu (cair) 1 juta, 2 juta (penerima BSU 2022). 

Insya Allah," jelas Ida.Itu artinya BSU tahap 6 bakal cair minggu depan setelah BSU tahap 5 dan minggu 

selanjutnya cair BSU tahap 7.Namun, untuk tahap BSU 2022 cair sampai berapa, belum ada kejelasan 

tentang hal tersebut.Dilansir Kompas.com, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan, saat ini 

pihaknya masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran BSU 2022 tahap 6."Kami 

(masih) nunggu data dari BPJS," kata Anwar, Jumat (14/10/2022)."Mudah-mudahan (BSU tahap 6) 

minggu depan sudah dicairkan," lanjutnya.1. Warga Negara Indonesia (WNI) punya NIK KTP.2. Memiliki 

gaji kurang dari Rp 3,5 juta atau upah minimum setempat.3. Belum mendapatkan bansos apapun dari 

pemerintah4. Terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 20225. Tidak bekerja PNS, TNI 

atau Polri1. Akses bsu.kemnaker.go.id lewat HP atau laptop2. Login dengan akun Anda, klik "Daftar 

Sekarang" apabila belum memiliki.3. Isi data diri NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan nama ibu 

kandung.4. Masukkan nomor HP, alamat email dan buat password.5. Aktivasi akun dengan kode OTP SMS 

yang dikirim lewat nomor HP terdaftar.6. Login akun Anda menggunakan alamat email dan password7. 

Isi lengkapi profil8. Cek notifikasi yang muncul1 Masuk situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Isi Nomor 

Induk Kependudukan3. Kemudian isi nama lengkap, dan tanggal lahir4. Pilih "Saya bukan robot"5. Lalu 

klik "lanjutkan"6. Tunggu beberapa saat sampai hasil (apakah anda jadi penerima BLT Subsidi Gaji atau 

tidak) ditampilkan. 
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Title Menaker Dampingi Presiden Jokowi Tinjau 

Penyaluran BSU di Bandung 

Author Radarlampung.Co.Id 

Media Radar Lampung Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://radarlampung.disway.id/read/656423/menaker-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-

penyaluran-bsu-di-bandung 

Summary Dilansir Radarlampung.co.id dari akun media sosial resmi Twitter @KemnakerRI pada Jumat, 

14 Oktober 2022, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzian mendampingi Presiden 

RI Joko Widodo (Jokowi), untuk meninjau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) di 

Bandung, Jawa Barat. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji 

atau upah (BSU) kepada para pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. "Tadi kita memberikan 

bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja di Kota Bandung, dan juga BLT BBM, dan 

bantuan presiden untuk penerima manfaat," kata Presiden Jokowi saat kunjungan 

peninjauan penyaluran BSU 2022 di Bandung, Jawa Barat. Kegitaan penyaluran bantuan 

pemerintah RI berupa subsidi gaji atau upah (BSU) tersebut berlangsung di PT Pos Indonesia 

Kantor Cabang Pusat (KCP) Bandung. 

 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih berlanjut.Dilansir Radarlampung.co.id dari akun media sosial resmi Twitter 

@KemnakerRI pada Jumat, 14 Oktober 2022, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzian 

mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), untuk meninjau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

di Bandung, Jawa Barat.Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah 

(BSU) kepada para pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat.Kegitaan penyaluran bantuan pemerintah RI 

berupa subsidi gaji atau upah (BSU) tersebut berlangsung di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pusat (KCP) 

Bandung.Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengatakan dari 14,6 juta (calon penerima BSU), 

sekitar 8,4 juta sudah disalurkan oleh pemerintah kepada para pekerja/buruh di seluruh tanah air."Tadi 

kita memberikan bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja di Kota Bandung, dan juga BLT BBM, 

dan bantuan presiden untuk penerima manfaat," kata Presiden Jokowi saat kunjungan peninjauan 

penyaluran BSU 2022 di Bandung, Jawa Barat."Untuk bantuan subsidi upah (BSU) dari 14,6 juta penerima, 

sudah 8,4 juta orang yang diberikan kepada para pekerja di seluruh tanah air," sambungnya.BSU tahun 

2022 ini telah tersalurkan hingga tahap 5. Pada tahap 5 ini, sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang 

atau setara 65,66%.Sementara untuk wilayah Jawa Barat, target penyaluran BSU sebanyak 1.626.319 

orang.Dari target penyaluran BSU sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah tersalurkan sebanyak 

1.135.248 orang atau setara 69,80%.Hingga penyaluran BSU 2022 tahap 5 ini, disalurkan melalui Bank 

Himbara bagi mereka yang memiliki rekeningnya.Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU, 

salah satu kendalanya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. 
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Title BSU Tahap 6 Rp 600. 000 Cair Pekan Depan, Simak Cara Cek 

Daftar Penerima Subsidi Gaji dari Kemnaker - Tribunbanten.com 

Author Amanda Putri 

Kirana 

Media Tribun News Banten Reporter  
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Link http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/bsu-tahap-6-rp-600000-cair-pekan-depan-

simak-cara-cek-daftar-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker 

Summary TRIBUNBANTEN.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan 

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 pada awal pekan depan. Diketahui sebelumnya 

Kemnaker telah menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari total 

anggaran Rp 8,8 triliun. Kini masih tersedia anggaran sekitar Rp 4 triliun lagi yang belum 

disalurkan Kemnaker kepada calon penerima bansos Rp600 ribu. Tak hanya BSU tahap 6, 

tentunya masih ada BSU 2022 tahap selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker masih belum 

tersalurkan semua. 

 

 

 

TRIBUNBANTEN.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BLT subsidi 

gaji atau BSU 2022 tahap 6 pada awal pekan depan. Diketahui sebelumnya Kemnaker telah menyalurkan 

BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun. Kini masih tersedia 

anggaran sekitar Rp 4 triliun lagi yang belum disalurkan Kemnaker kepada calon penerima bansos Rp600 

ribu.Tak hanya BSU tahap 6, tentunya masih ada BSU 2022 tahap selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker 

masih belum tersalurkan semua.Dilansir Kompas.com, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan, 

saat ini pihaknya masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran BSU 2022 tahap 6. 

"Kami (masih) nunggu data dari BPJS," kata Anwar, Jumat (14/10/2022). "Mudah-mudahan (BSU tahap 

6) minggu depan sudah dicairkan," lanjutnya. 1. Warga Negara Indonesia (WNI) punya NIK KTP. 
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Title Ini Nomor Whatsapp untuk Komplain jika BSU Belum Cair Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/14/140000265/ini-nomor-whatsapp-untuk-

komplain-jika-bsu-belum-cair 

Summary Nomor WhatsApp Kemnaker soal BSU. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 5 sudah dicairkan 

mulai Rabu (12/10/2022). "Kabar baik kembali hadir untukmu Rekanaker! #BSU2022 Tahap 

5 mulai akan dicairkan hari ini ke rekening penerima. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 5 sudah dicairkan mulai Rabu (12/10/2022).Subsidi gaji sebesar Rp 

600. 000 ini diberikan kepada pekerja yang bergaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya."Kabar baik 

kembali hadir untukmu Rekanaker! #BSU2022 Tahap 5 mulai akan dicairkan hari ini ke rekening 

penerima.Yuk segera cek rekeningmu, mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu 

informasi baik ini!" tulis akun resmi Instagram Kemnaker.Bantuan belum masuk rekeningAkan tetapi 

banyak warganet mengaku sudah mendapatkan notifikasi "Sudah Tersalurkan" tapi bantuan belum 

masuk ke rekeningnya.Sebelumnya diberitakan bahwa penerima BSU akan mendapatkan notifikasi ketika 

mengecek melalui laman BSU Kemnaker.Ada yang statusnya masih ditetapkan sebagai calon, hingga 

bantuan telah disalurkan atau dikirimkan ke penerima.Menurut unggahan Instagram Kemnaker, jika uang 

belum masuk ke rekening padahal sudah mendapat notifikasi tersalurkan, kemungkinan penyebabnya 

adalah karena yang bersangkutan memiliki lebih dari satu rekening himpunan bank negara 

(Himbara).Sehingga ada kemungkinan dana BSU yang telah tersalurkan masuk ke rekening, namun 

berbeda dengan nomor rekening yang diharapkan.Oleh karena itu, apabila telah menerima notifikasi 

tersalurkan diharapkan untuk segera mengecek seluruh rekening Himbara yang dimiliki.Lihat postingan 

ini di InstagramSebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)Bagaimana 

jika belum masuk juga?Nomor WhatsApp Kemnaker soal BSUMenurut Kemnaker, yang bersangkutan 

bisa menghubungi Kemnaker melalui beberapa kanal.Salah satu kanalnya adalah Whatsapp. Berikut ini 

nomor Whatsapp-nya: 08119521151.Selain itu bisa menghubungi Kemnaker melalui email 

ppid@kemnaker.go.id atau melalui telepon 1500630.Penyebab lain uang belum masukDalam unggahan 

yang lain, Kemnaker menjelaskan penyebab rekening belum masuk adalah rekening sudah tidak aktif 

atau tidak valid.Jika hal tersebut yang terjadi, maka yang bersangkutan diharapkan dapat melakukan 

pemutakhiran atau perbaikan data rekening.Hal itu bisa disampaikan melalui HRD perusahaan yang 

selanjutnya akan disampaikan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.Apabila pemutakhiran/perbaikan 

data tidak dapat dilakukan, maka penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia.KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Arti Pesan "Tidak Terdaftar" Saat Cek BSU 
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Title Resmi! BSU tahap 6 Rp 600 Ribu Akan Cair? Kemnaker Masih 

Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan 

Author Custom Css 
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Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/resmi-bsu-tahap-6-rp-600-ribu-akan-cair-

kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Menurut Anwar jika pihak Kemnaker sedang menunggu data milik BPJS Ketenagakerjaan 

sebelum menentukan langkah penyaluran BSU tahap selanjutnya. "Kami tunggu data dari 

BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris Anwar Sanusi, mengutip Kompas. Terkait dengan 

data yang dimaksud adalah karena setiap penerim diwajibkan untuk terdaftar sebagai 

anggota BPJS Ketenagakerjaan minimal setidaknya hingga bulan Juli 2022. 2. Peserta aktif 

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3. 

 

Perkembangan terbaru tentang penyaluran BSU tahap 6 yaitu dari sekrtaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi. Menurut Anwar jika pihak Kemnaker sedang menunggu data milik BPJS Ketenagakerjaan sebelum 

menentukan langkah penyaluran BSU tahap selanjutnya."Kami tunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan," 

ujar Sekretaris Anwar Sanusi, mengutip Kompas. com Jumat 14 Oktober 2022. Terkait dengan data yang 

dimaksud adalah karena setiap penerim diwajibkan untuk terdaftar sebagai anggota BPJS 

Ketenagakerjaan minimal setidaknya hingga bulan Juli 2022. Pihak BPJS Ketenaga kerjaan nantinya 

bertugas untuk menyortir data-data yang seterusnya dilanjutkan ke pihak Kemnaker selaku penyalur 

BSU. Untuk sementara waktu data yang diperoleh oleh Tribunpontianak.co.id bahwa BSU tahap 1-5 telah 

disalurkan kepada 14,6 juta penerima dengan besaran anggaran 8.4 juta. Lebih lanjut, Anwar 

menyampaikan saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan data dari BP Jamsostek terkait 

penerima BSU tahap 6 dapat diterimaKemenaker juga mengungkapkan telah menyisihkan 1,4 juta data 

pekerja yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 

10/2022, tapi terkendala tidak adanya nomor rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri). Untuk itu, 

setelah proses penyaluran melalui Bank Himbara, 1,4 juta pekerja yang telah terdata akan mendapatkan 

BSU melalui PT Pos Indonesia.2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3. Bekerja 

sebagai Karyawa perusahaan swasta yang menerima upah perbulan maksimal 3,5 juta rupiah. 4. 

Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri5. NIK pada KTP tidak pernah terdaftar sebagai penerima Bansos 

lain seperti Prakerja, BLT BBM dan BLT UMKM, yang secara keseluruhan data tersebut bersumber dari 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) Kemensos. Kunjungi situs ( Klik disini ) 2. Daftar akun Apabila 

belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun 3. Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 4. Login ke dalam 

akun Anda Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe 

lokasi5. 
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Summary Juwanto mengaku ia mempunya visi melatih 1000 orang dalam waktu dua hingga tiga tahun. 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Salib Putih Salatiga menggelar pelatihan berbasis 

kompetensi sekolah barista Salatiga angkatan II. 

 

 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Salib Putih Salatiga menggelar pelatihan berbasis kompetensi sekolah 

barista Salatiga angkatan II.Katua koordinator BLK Salib Putih, Juwanto mengatakan, mandat kami 

melakukan pelatihan untuk calon wirausaha muda."Sumber dana pelatihan ini dari Kementerian Tenaga 

Kerja dan sudah dilakukan beberapa kali,"katanya saat ditemui harian7. com di Aula BLK Yayasan Salib 

Putih, Jumat (14/10/2022).Selain itu juga ada yang pelatihan digelar dengan biaya secara mandiri."Ada 

pelatihan paket pelatihan satu hari, tiga hari, tujuh hari dan yang dari Kementerian dua puluh 

hari,"ungkapnya.Dijelaskan Juwanto, selain diberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang kopi juga 

ada kunjungan industri ke perusahaan pengelola kopi supaya peserta punya pemahaman yang lebih 

lengkap."Harapan kami para peserta kedepan menjadi wirausaha muda dibidang kopi,"jelasnya.Para 

peserta dalam pelatihan ini diajarkan ketrampilan dasar (basic skill - red) diantara ada manual brew atau 

kopi tubruk dan beberapa yang lain yakni espresso."Jadi untuk paket satu hari saja bisa mempelajari baik 

yang manual maupun yang espresso,"beber Juwanto."Bahkan para peserta diajarkan kopi latte. Latte itu 

yang bermotif bunga hati dan lainya,"terangnya.ketika disinggung terkait batasan umur untuk calon 

pesertanya, Juwanto menyebut jika sasarannya adalah usia produktif yakni usia 18 tahun hingga 55 

tahun."Jadi untuk peserta ada perpaduan yunior dan senior yang kemudian bisa saling berbagi karena 

mereka ada yang sudah punya kafe yang ingin memperdalam ilmu perkopian,"bebernya dengan 

gamblang.Juwanto mengaku ia mempunya visi melatih 1000 orang dalam waktu dua hingga tiga 

tahun."Untuk saat ini kita sudah melatih 50 hingga 60 orang,"tandasnya.Ketua Yayasan Salib Putih, Arif 

menambahkan bahwa saat ini sudah meluluskan 32 orang yang betul betul sekolah."Harusnya yang dari 

Kemenaker itu setiap periode 30 orang. Namun karena waktu itu pandemi maka dibatasi hanya 16 orang 

atau peserta,"tambahnya."Kami bercita cita semua gereja untuk ikut,"terang Arif. 
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Title Peta Alternatif Sektor Ketenagakerjaan Author Widi Wijanarko 

Media Detik Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/kolom/d-6347655/peta-alternatif-sektor-ketenagakerjaan 

Summary Dengan semangat yang sama, yakni demi mengurangi jumlah pengangguran akibat Covid-

19, di mana hingga kini belum juga terentaskan secara signifikan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelontorkan program Jaringan Pengaman Sosial 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya. Masalah pelik yang dihadapi oleh seluruh 

negara berkembang, termasuk Indonesia, di samping masalah-masalah lain tentunya, adalah 

tingginya tingkat pengangguran. Masalah ini hampir tidak dirasakan oleh negara-negara 

maju. Tetapi, begitu dunia dihantam oleh pandemi Covid-19, tak hanya negara berkembang, 

negara maju pun harus memutar otak lantaran meledaknya jumlah pengangguran. 

 

Masalah pelik yang dihadapi oleh seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, di samping masalah-

masalah lain tentunya, adalah tingginya tingkat pengangguran. Masalah ini hampir tidak dirasakan oleh 

negara-negara maju. Tetapi, begitu dunia dihantam oleh pandemi Covid-19, tak hanya negara 

berkembang, negara maju pun harus memutar otak lantaran meledaknya jumlah pengangguran. Mereka 

akhirnya dengan cepat membenahi skema ekonomi agar masalah ini dapat segera diatasi dan tidak 

berlarut-larut.Di Irlandia, misalnya, yang sepersepuluh populasinya menganggur akibat Covid-19, 

Department of Employment Affairs and Social Protection membuat program Covid-19 Pandemic 

Unemployment Payment (PUP; semacam BLT UMKM) untuk warga yang kehilangan pekerjaan terhitung 

sejak 13 Maret 2020. Meskipun dalam penyalurannya terdapat banyak problem turunan, seperti "salah 

sasaran", jumlahnya terlalu kecil, persentase penerima tidak sesuai target, ada beberapa oknum yang 

mengajukan dan mendapatkan beberapa kali lipat bantuan, terjadi banyak gugatan, dan lain 

semacamnya-persis seperti problem dalam penyaluran BLT UMKM-namun program ini terbilang 

sukses.Secara resmi, program ini ditutup oleh pemerintah Irlandia pada 25 Maret 2022 dengan perolehan 

jumlah pengangguran turun menjadi 4,2%, angka terendah bahkan selama 21 tahun terakhir. Lebih dari 

itu, ekonom Jack Kennedy mengatakan bahwa Irlandia per 2022 termasuk salah satu dari lima negara di 

Eropa yang mengalami brain gain daripada brain drain, yakni negara tersebut lebih banyak diminati oleh 

para pencari kerja dari luar negara daripada warga Irlandia mencari pekerjaan ke luar negeri. Oleh 

karenanya, pantas jika juru bicara dari Goodbody Stockbrokers menggambarkan baik PUP maupun 

dampaknya sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi sebelumnya."Dengan semangat yang sama, 

yakni demi mengurangi jumlah pengangguran akibat Covid-19, di mana hingga kini belum juga 

terentaskan secara signifikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelontorkan program 

Jaringan Pengaman Sosial Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya. Program ini, yang diperkenalkan 

pada Oktober 2020, ditujukan sebagai solusi bagi pekerja/buruh yang dirumahkan atau bahkan dikenai 

PHK oleh perusahaannya serta para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan program ini, 

Kemnaker menyasar 250100 ribu pelaku UMKM atau pekerja terdampak Covid-19.Bentuk bantuannya 

berupa sokongan modal yang diharapkan bisa mempertangguh pelaku usaha dan mendorong munculnya 

pelaku usaha baru yang akan mempertahankan daya beli sepanjang masa pandemi dan pascapandemi. 

Program tersebut sangat penting karena di tengah perekonomian yang masih lesu akibat pandemi, daya 

beli masyarakat menjadi taruhan. Jika daya beli masyarakat tidak meningkat, maka jangan harap 
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perekonomian negara akan stabil, dan demikian pula jangan harap angka pengangguran akan 

menurun.Dalam The General Theory of Employment, Interest and Money, John Maynard Keynes (1936) 

mengatakan bahwa pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Terhambatnya 

pertumbuhan ekonomi bukan dikarenakan oleh rendahnya produksi, melainkan dikarenakan rendahnya 

konsumsi. Maka, tidak heran jika pada 2021 lalu, pemerintah mendorong masyarakat untuk "berbelanja 

dan jangan menabung dulu." Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh negara ketika sedang dalam 

masa resesi ekonomi adalah membuat stimulus agar daya beli warganya meningkat.Selama pandemi, 

pemerintah membuat skema "pertolongan pertama" berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan 

sosial (bansos) kepada warga terdampak atau tunjangan bagi para ASN. Ini dimaksudkan agar masyarakat 

punya uang untuk dibuat berbelanja. Tetapi, perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penopang 

perekonomian negara tidak memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah 

tangga semata, melainkan lebih dari itu, memenuhi permintaan dari perusahaan-perusahaan mikro, baik 

menengah maupun kecil. Apabila perusahaan-perusahaan mikro mengalami kelesuan, bahkan, misalnya, 

banyak yang gulung tikar akibat resesi, rantai ekonomi menjadi terputus, deflasi terjadi, pengangguran 

menggurita, dan perekonomian negara akan ambruk. Di sinilah letak pentingnya program Jaringan 

Pengaman Sosial TKM dan Padat Karya yang memang dimaksudkan sebagai stimulus agar masyarakat 

dapat mempertahankan daya beli sekaligus memacu rate produksi perusahaan-perusahaan besar 

penopang perekonomian negara. UMKM TKM merupakan salah satu sektor yang paling terpukul di 

tengah pandemi. Lesunya UMKM TKM berdampak besar terhadap angka pengangguran karena segmen 

ini memiliki serapan tenaga kerja dan investasi yang cukup tinggi. Pada 2020, Program Pemberdayaan 

TKM mendapat gelontoran anggaran hampir Rp 500 miliar sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi 

masyarakat terdampak Covid-19 dengan target 250 ribu orang. Pada 2021, anggaran reguler untuk 

program yang sama sekitar Rp 264 miliar dengan target 100 ribu orang.Pola pelaksanaan program TKM 

pada 2021 hampir sama dengan program JPS TKM pada 2020. Pada 2022 ini, program TKM didukung 

anggaran sekitar Rp 120 miliar dengan target menggerakkan 120 ribu pencari kerja untuk menjadi TKM. 

Kita berharap peta alternatif ini tetap dipertahankan dan atau bahkan ditingkatkan agar memenuhi 

ekspektasi Kemnaker yang -melalui program bantuan TKM- menargetkan lahirnya satu juta 

wirausahawan baru pada 2024.Jika target ini tercapai, maka diperkirakan daya beli masyarakat akan 

normal, perekonomian nasional kembali stabil, kesempatan kerja terbuka seluas-luasnya, dan yang 

paling utama adalah terserapnya sejumlah 29,12 juta angkatan kerja yang dirumahkan akibat pandemi 

serta para pemula yang prospek bergerak di bidang usaha mikro. Pada titik inilah solusi Keynesian, 

sebagaimana disebutkan di muka, akan benar-benar bekerja. 
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Ketenagakerjaan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas 
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Summary Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat, Alibadin Fihi bersama rombongan disambut 

baik Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu di ruang kerjanya, Kamis (13/10/22). 

"Alhamdulillah, tujuan kami dapat tersampaikan dan mendapatkan respon yang sangat baik 

dari Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu," terangnya. "Dengan keterampilan dan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dari BPVP Kendari nanti, kami optimis 

akan mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dan kompeten sehingga ke 

depan Kabupaten Muna Barat bisa menjadi semakin baik," jelasnya. Atas hal itu pula, lanjut 

dia, pihaknya berencana akan melakukan kerja sama dengan BPVP Kendari sebagai wujud 

keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan DPRD Kabupaten Muna Barat 

untuk meningkatkan kompetensi masyarakat secara umum dan juga memberikan perhatian 

khusus dalam bentuk pelatihan ketrampilan kepada penyandang disabilitas. 

 

 

 

K endari, Sibernas.id - Dalam rangka mengkoordinasikan peningkatan kompetensi melalui pelatihan 

berbasis kompetensi kepada masyarakat Kabupaten Muna Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Muna Barat yang dipimpin Ketua Komisi III Alibadin Fihi melkaukan kunjungan kerja 

ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat, 

Alibadin Fihi bersama rombongan disambut baik Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu di ruang 

kerjanya, Kamis (13/10/22). Ia menuturkan, tujuan kunjungan kerja yang dilakukannya adalah untuk 

membahas dan mengkoordinasikan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, sekaligus penempatan 

pelatihan Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan berbasis kompetensi institusional Boarding 

(pelatihan yang siswanya diasramakan). "Alhamdulillah, tujuan kami dapat tersampaikan dan 

mendapatkan respon yang sangat baik dari Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu," terangnya. Ia 

menjelaskan, untuk menunjang pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Muna Barat, 
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pihaknya membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi sebagai bagian dalam peningkatan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya. "Dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh melalui pelatihan dari BPVP Kendari nanti, kami optimis akan mampu menghasilkan 

sumberdaya manusia yang unggul dan kompeten sehingga ke depan Kabupaten Muna Barat bisa menjadi 

semakin baik," jelasnya. Atas hal itu pula, lanjut dia, pihaknya berencana akan melakukan kerja sama 

dengan BPVP Kendari sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan DPRD 

Kabupaten Muna Barat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat secara umum dan juga memberikan 

perhatian khusus dalam bentuk pelatihan ketrampilan kepada penyandang disabilitas. "InSyaa Allah, di 

2023 kami akan lakukan kerjasama dengan BPVP Kendari untuk pelatihan-pelatihan yang ada di sini. Kami 

sangat mengapresiasi program-program kerja BPVP Kendari, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, 

khususnya bagi generasi muda para angkatan kerja kita" tandasnya. Di tempat yang sama, Kepala BPVP 

Kendari Dr La Ode Haji Polondu menuturkan, pihaknya sangat menyambut baik kehadiran DPRD 

Kabupaten Muna Barat, untuk mengkoordinasikan persoalan ketenagakerjaan. "Saya sangat gembira dan 

berbahagia, hari ini dikunjungi oleh saudara-saudara saya dari Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat 

dipimpin oleh Kakanda saya Pak Ali Badin untuk kita berdiskusi tentang pembangunan ketenagakerjaan 

khususnya dalam upaya menciptakan tenaga kerja terampil dan menekan angka pengangguran di daerah 

kami Kabupaten Muna Barat. Masalah ketenagajerjaan ini adalah masalah kita bersama dan upaya 

penyelesaiannya harus kita saling bergandengan tangan dan gotong royong," katanya. Sebagai wujud 

kepedulian akan hal itu, orang nomor satu di BPVP Kendari memberikan respon positif atas keinginan 

dari DPRD Kabupaten Muna Barat. Pihaknya, bersedia melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas, 

sekaligus memberikan masukan agar masyarakat atau para calon angkatan kerjanya bisa mengikuti 

pelatihan berbasis kompetensi oleh BPVP Kendari. "Saudara-saudaraku tinggal memilih apakah Calon 

Siswa yang telah direkrut di Kabupaten Muna Barat akan difasilitasi transportasinya oleh Pemerintah dan 

DPRD Kabupaten Muna Barat untuk datang ikut pelatihan di BPVP Kendari nanti siswanya ikut Pelatihan 

Institusional Boarding, nanti diasramakan di BPVP Kendari selama kegiatan pelatihan sampai selesai," 

katanya. Untuk akomodasi dan konsumsi serta pakaian kerja dan pakaian olah raga katanya, pihak BPVP 

Kendari yang tanggung, atau bisa juga diprogramkan pelatihan berbasis kompetensi non institusional 

atau Mobil Training Unit (MTU). "Kami BPVP Kendari yang datang memberikan pelatihan kepada saudara-

saudara kami yang ada di Kabupaten Muna Barat. Kami siap menunggu usulan program pelatihan dari 

Kabupaten Muna Barat. Kalau usulannya sudah masuk pada tahun 2022 ini, maka pembukaan perdana 

pelatihan berbasis kompetensi BPVP Kendari untuk Pelatihan Non Institusional atau MTU pada awal 

tahun 2023 mendatang kami akan buka di Kabupaten Muna Barat," jelasnya. Mantan Kepala Bagian 

(Kabag) Rumah Tangga Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) juga 

mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Muna Barat yang diwakili Komisi III atas kunjungan 

dan koordinasi yang dilakukan terkait peningkatan kompetensi bagi para angkatan kerja di Kabupaten 

Muna Barat. "Kami berharap, kerja sama yang yang baik dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna 

Barat akan dapat meningkatkan kualitas SDM kita dan mewujudkan generasi muda gemilang yang 

dengan kemampuan dan keterampilannya mampu menolong dirinya, menjadi kebanggaan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara," tutupnya. Untuk diketahui, diakhir pertemuan kedua belah pihak saling 

memberikan cenderamata dan foto bersama serta berkomitmen untuk segera mewujudkan kerja sama 

dalam pelatihan angkatan kerja di Kabupaten Muna Barat. 
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Summary Berikut ini nomor WhatsApp untuk menyampaikan komplain apabila BSU 2022 tak kunjung 

cair. BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 5 sudah dicairkan mulai Rabu, (12/10/2022). BSU 

2022 sebesar Rp 600. 000 ini diberikan kepada pekerja yang bergaji kurang dari Rp 3,5 juta 

per bulannya. " Kabar baik kembali hadir untukmu Rekanaker! 

 

Berikut ini nomor WhatsApp untuk menyampaikan komplain apabila BSU 2022 tak kunjung cair. BLT 

subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 5 sudah dicairkan mulai Rabu, (12/10/2022). BSU 2022 sebesar Rp 600. 

000 ini diberikan kepada pekerja yang bergaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya." Kabar baik kembali 

hadir untukmu Rekanaker! #BSU2022 Tahap 5 mulai akan dicairkan hari ini ke rekening penerima. Yuk 

segera cek rekeningmu, mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini! 

" tulis akun resmi Instagram Kemnaker. Akan tetapi banyak warganet mengaku sudah mendapatkan 

notifikasi "Sudah Tersalurkan" tapi bantuan belum masuk ke rekeningnya. Sebelumnya diberitakan 

bahwa penerima BSU akan mendapatkan notifikasi ketika mengecek melalui laman BSU 

Kemnaker.Menurut unggahan Instagram Kemnaker, jika uang belum masuk ke rekening padahal sudah 

mendapat notifikasi tersalurkan, kemungkinan penyebabnya adalah karena yang bersangkutan memiliki 

lebih dari satu rekening himpunan bank negara (Himbara). Sehingga ada kemungkinan dana BSU yang 

telah tersalurkan masuk ke rekening, namun berbeda dengan nomor rekening yang diharapkan. Oleh 

karena itu, apabila telah menerima notifikasi tersalurkan diharapkan untuk segera mengecek seluruh 

rekening Himbara yang dimiliki. Menurut Kemnaker, yang bersangkutan bisa menghubungi Kemnaker 

melalui beberapa kanal.Salah satu kanalnya adalah Whatsapp. Berikut ini nomor Whatsapp-nya: 

08119521151. Selain itu bisa menghubungi Kemnaker melalui email ppid@kemnaker.go.id atau melalui 

telepon 1500630.Dalam unggahan yang lain, Kemnaker menjelaskan penyebab rekening belum masuk 

adalah rekening sudah tidak aktif atau tidak valid. Jika hal tersebut yang terjadi, maka yang bersangkutan 

diharapkan dapat melakukan pemutakhiran atau perbaikan data rekening. Hal itu bisa disampaikan 

melalui HRD perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Apabila pemutakhiran/perbaikan data tidak dapat dilakukan, maka penyaluran akan dilakukan melalui 

PT Pos Indonesia. 
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Date 14 October 2022 Tone Neutral 
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Summary "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU ) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi saat 

menyerahkan bantuan pemerintah berupa BSU kepada pekerja/ buruh di Bandung, Jawa 

Barat, di PT Pos Indonesia KCP Bandung pada Kamis, 13 Oktober 2022. Presiden Jokowi 

mengatakan, Bantuan Subsidi Gajij atau Upah ( BSU ) tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

para buruh /pekerja melalui lima tahap. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mendampingi Presiden Joko Widodo. Dikatakan, hingga tahap kelima, BSU sudah tersalurkan 

kepada 8.432.533 orang pekerja atau setara dengan 65,66 persen. 

 

Presiden Jokowi mengatakan, Bantuan Subsidi Gajij atau Upah ( BSU ) tahun 2022 telah tersalurkan 

kepada para buruh /pekerja melalui lima tahap. Dikatakan, hingga tahap kelima, BSU sudah tersalurkan 

kepada 8.432.533 orang pekerja atau setara dengan 65,66 persen. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU ) 

sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah 

Air," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan pemerintah berupa BSU kepada pekerja/ buruh di 

Bandung, Jawa Barat, di PT Pos Indonesia KCP Bandung pada Kamis, 13 Oktober 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam acara ini Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, Menteri BUMN, Erick Tohir, dan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan melalui 5 tahap. Hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 

65,66 persen.Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah 

disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80 persen). "Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih 

banyak dari rata-rata nasional," kata Menaker. Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan 

melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain 

yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.rata yang 

belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujarnya. Menaker 

melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud 

untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa 

penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser 

pun."Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600. 000 yang akan diterima," 

tuturnya. 
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Link http://www.jatengnetwork.com/nasional/pr-2845191200/presiden-jokowi-pastikan-

penyaluran-bsu-dan-blt-bbm-di-jabar-berjalan-lancar 

Summary JATENGNETWORK.COM- Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menyerahkan bantuan 

langsung tunai ( BLT ) BBM dan bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada para penerima manfaat 

di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) Dalam kunjungan 

tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan 

baik. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur 

Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. "Hari ini kita kembali di Bandung 

membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta 

yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. 

 

JATENGNETWORK.COM - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menyerahkan bantuan langsung 

tunai ( BLT ) BBM dan bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan 

bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik. "Hari ini kita kembali di Bandung 

membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan 

kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai 

selesai," ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos. Sementara itu, Presiden menyampaikan 

bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari 

target yang telah ditentukan oleh pemerintah."Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan 

mendekati selesai," tutur Kepala Negara. Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus 

menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Turut 

mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick 

Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama 

PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo. 
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Title Cara dan Syarat Mencairkan BSU di Kantor Pos Author Ade Miranti Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/14/144527726/cara-dan-syarat-mencairkan-

bsu-di-kantor-pos 

Summary Cara dan syarat mencairkan BSU di Kantor Pos. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri 

menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun 

alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai 

domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos. "KTP mana saja bisa ambil 

di Kantor Pos mana pun. 

 

Pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) melalui PT Pos Indonesia pada pekan depan. 

Penyaluran BSU tersebut khusus bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank yang tergabung dalam 

Himpunan Bank Negara (Himbara).Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

ketika mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pemberian subsidi gaji kepada 

pekerja yang ada di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (13/10/2022)."Rata-rata yang belum menerima ini 

adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia mulai 

minggu depan," kata Menaker melalui siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jumat 

(14/10/2022).Sebelumnya, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses 

penyaluran BSU. Dengan begitu, pekerja yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum 

memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Himbara.Selain itu, 

Menaker memastikan bahwa penyaluran subsidi gaji senilai Rp 600. 000 per orang ini, baik melalui Bank 

Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia, tidak dipungut biaya sepeser pun.Cara dan syarat mencairkan 

BSU di Kantor PosDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(PHI-Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung 

mendatangi Kantor Pos setempat.Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor 

Pos."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu 

saya di Bandung," ujarnya dihubungi Kompas.com.Adapun syarat mendapatkan BSU di Kantor Pos yakni 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status 

pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni "BSU Anda Telah Disalurkan".Jika tidak 

bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima 

BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa (lakukan layar 

tangkap/capture)," kata Putri.Mesti diingat, untuk bisa menerima BSU di Kantor Pos, calon penerima BSU 

harus memastikan status notifikasi di portal SiapKerja Kemenaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", 

bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi. 
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Title Dibagikan Dalam 5 Tahap, 8,4 Juta Buruh Sudah Kantongi 

Dana BSU 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785680626/dibagikan-dalam-5-

tahap-84-juta-buruh-sudah-kantongi-dana-bsu 

Summary "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi. Menaker Ida 

Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan 

bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa 

Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan bantuan 

pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini 

berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022)."Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) 

sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," 

kata Presiden Jokowi.Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 

tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 

65,66%.Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah 

disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80%)."Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak 

dari rata-rata nasional," kata Menaker.Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui 

Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang 

belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-rata yang 

belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya.Menaker 

melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud 

untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, Menaker memastikan bahwa 

penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser 

pun."Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," 

tegasnya. 
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Title BSU Tahap 6 Cair Pekan Depan, Langkukan Langkah Ini untuk 

Cek Penerima 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-315191133/bsu-tahap-6-cair-pekan-depan-

langkukan-langkah-ini-untuk-cek-penerima 

Summary -- BSU Tahap 6 akan segera cair dan dikabarkan akan mulai ditransfer pada pekan depan. 

Dilansir dari bsu.kemnaker.go.id, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima 

BSU tahap 6 pekan depan:. Kabar pencairan BSU Tahap 6 tentu menjadi informasi baik bagi 

Anda yang menunggu-nunggu pencairann bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. BSU 

tahap 6 akan disalurkan pada calon penerima yang belum mendapatkan dana bantuan di 

tahap sebelumnya. 

 

 

 

-- BSU Tahap 6 akan segera cair dan dikabarkan akan mulai ditransfer pada pekan depan.Kabar pencairan 

BSU Tahap 6 tentu menjadi informasi baik bagi Anda yang menunggu-nunggu pencairann bantuan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan.BSU tahap 6 akan disalurkan pada calon penerima yang belum 

mendapatkan dana bantuan di tahap sebelumnya.Besaran bantuan yang diberikan pada BSU tahap 6 

yakni sebesar Rp600 ribu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang baru ditetapkan beberawa 

waktu lalu.Sembari menunggu pencairan BSU tahap 6, lebih baik kamu menyimak dulu informasi tentang 

syarat-syarat bagi penerima.Dilansir dari bsu.kemnaker.go.id, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh penerima BSU tahap 6 pekan depan:- Warga Negara Indonesia (WNI)- Peserta aktif program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 
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Title Simak Cara Cek Status Penerima BSU 2022, Bisa Periksa Sendiri 

Pakai Handphone 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/simak-cara-cek-status-penerima-bsu-2022-bisa-

periksa-sendiri-pakai-handphone 

Summary Cara cek status penerima BSU 2022 dapat dilakukan secara langsung melalui 

https://kemnaker.go.id/, namun Anda harus membuat akun terlebih dahulu agar dapat 

mengakses website. Tata Cara Cek Status Penerima BSU 2022: Lewat Satu Link. 2. 

'Ditetapkan' : Inilah notifikasi yang akan Anda terima jika Anda termasuk dalam daftar 

penerima BSU 2022, artinya, pemerintah telah menetapkan Anda sebagai penerima. 

Demikianlah cara cek status penerima BSU 2022, sangat mudah dan cepat. 

 

 

 

Cara cek status penerima BSU 2022 dapat dilakukan secara langsung melalui https://kemnaker.go.id/, 

namun Anda harus membuat akun terlebih dahulu agar dapat mengakses website.Bantuan Subsidi Upah 

2022 berjumlah Rp600.000, ditujukan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Adapun 

persyaratannya antara lain:WNI Bukan polisi/TNI/ASN Merupakan peserta aktif program jaminan sosial 

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro Jumlah gaji paling tinggi Rp3,5 juta. Jika 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji paling banyak 

sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuhJika Anda tidak yakin apakah Anda 

termasuk dalam kriteria penerima, Anda dapat mengecek status Anda di website Kemenaker.Tata Cara 

Cek Status Penerima BSU 2022: Lewat Satu LinkSebenarnya, tata cara pengecekan telah dijelaskan secara 

gamblang di laman https://bsu.kemnaker.go.id/ , namun jika Anda perlu penjabaran lebih lanjut. 

IDXChannel akan mengulasnya secara singkat.Cara cek status:Buka situs Kemenaker 

https://kemnaker.go.id/ Daftar akun jika belum punya, aktivasi akun dengan one time password yang 

dikirimkan ke handphone Anda Masuk ke situs Kemenaker Lengkapi profil biodata diri (foto profil, 

informasi pribadi, status pernikahan, tipe lokasi) Cek notifikasi, jika Anda termasuk penerima, sistem akan 

memberi tahuAda tiga status penerima BSU yang dapat dicek, yakni:1. 'Calon' : Jika Anda telah terdaftar 

sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS 
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Ketenagakerjaan ke Kemenaker.2. 'Ditetapkan' : Inilah notifikasi yang akan Anda terima jika Anda 

termasuk dalam daftar penerima BSU 2022, artinya, pemerintah telah menetapkan Anda sebagai 

penerima.3. 'Penyaluran' : Notifikasi ini menginformasikan Anda bahwa BSU telah ditransfer ke rekening 

bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia jika Anda bekerja di wilayah Aceh.Jika 

Anda tidak punya rekening salah satu bank Himbara, Anda dapat mengambilnya di PT Pos Indonesia. 

Sebab pemerintah pun menyalurkannya lewat kantor-kantor pos di seluruh Indonesia.Demikianlah cara 

cek status penerima BSU 2022, sangat mudah dan cepat. Anda bisa mengecek sendiri apakah nama Anda 

masuk dalam daftar penerima BSU 2022. 
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Title BSU Tahap 6 akan Cair Tiga Hari Lagi! BLT Subsidi Gaji Rp600 

Ribu Siap Masuk Rekening 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785191904/bsu-tahap-6-akan-cair-tiga-hari-

lagi-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-siap-masuk-rekening 

Summary BSU tahap 6 diprediksi akan segera cair beberapa hari lagi. Itu berarti tersisa 6,2 juta pekerja 

yang belum menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp600 ribu. Apabila penyaluran tahap 5 

selesai pada akhir pekan ini, maka selanjutnya BSU tahap 6 tentu akan dicairkan pada pekan 

depan yakni pekan ketiga bulan Oktober atau tigahari lagi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66% melalui 5 tahap. 

 

 

 

Proses pencairan dana BSU atau bantuan sosial upah dilakukan secara bertahap pada setiap minggu. BSU 

tahap 6 diprediksi akan segera cair beberapa hari lagi.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan 

bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66% melalui 5 

tahap.Jokowi saat meninjau penyerahan bantuan sosial upah bersama menteri ketenagakerjaan Ida 

Fauziah di Bandung, Kamis 13 Oktober 2022 juga menyampaikan bahwa dari target penerima 14,6 telah 

tersalurkan kepada 8,4 juta orang.Itu berarti tersisa 6,2 juta pekerja yang belum menerima BLT subsidi 

gaji sebesar Rp600 ribu.Ida Fauziyah sebelumnya bersama Jokowi telah menginformasikan bahwa 

penyaluran BSU dilakukan secara bertahap setiap minggu.Proses penyaluran BSU pun diusahakan 

dipercepat serta ditargetkan akan selesai akhir tahun ini.Apabila penyaluran tahap 5 selesai pada akhir 

pekan ini, maka selanjutnya BSU tahap 6 tentu akan dicairkan pada pekan depan yakni pekan ketiga bulan 

Oktober atau tigahari lagi. 
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Title Notifikasi BSU Sudah Tersalurkan Tapi Tidak Masuk Rekening? 

Ternyata Gara-gara Ini, Berikut Cara Mengatasinya 

Author _noname 

Media Prfm News Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135680301/notifikasi-bsu-sudah-

tersalurkan-tapi-tidak-masuk-rekening-ternyata-gara-gara-ini-berikut-cara-mengatasinya 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU sudah memasuki pembagian gelombang kelima dan 

dibagikan pada Rabu 12 Oktober 2022 lalu. Namun sejumlah masalah BSU seperti notifikasi 

yang telah tersalurkan namun tidak masuk rekening atau merasa belum diterima. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU sudah memasuki pembagian gelombang kelima dan dibagikan pada Rabu 

12 Oktober 2022 lalu.Namun sejumlah masalah BSU seperti notifikasi yang telah tersalurkan namun tidak 

masuk rekening atau merasa belum diterima.Jika mengalami hal tersebut sebaiknya calon penerima BSU 

jangan panik terlebih dahulu, karena dalam unggahan Instagramnya Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan solusi untuk atasinya.Kemnaker menyebutkan jika notifikasi BSU telah tersalurkan tapi 

Rekanaker belum dan merasa tidak menerimanya, maka bisa jadi Rekanaker memiliki lebih dari 1 

rekening bank Himbara."Kemungkinan Rekanaker memiliki lebih dari 1 rekening bank Himbara," tulis 

Kemnaker dalam unggahan Instagramnya, seperti yang dikutip prfmnews.id dari Instagram Kemnaker 

pada Jumat 14 Oktober 2022.Sehingga menurut Kemnaker ada kemungkinan dana BSU yang telah 

tersalurkan masuk dalam rekening Rekanaker namun berbeda dengan nomor rekening yang Rekanaker 

harapkan.Maka dari itu, solusi untuk mengatasi masalah BSU yang notifikasi telah tersalurkan menurut 

Kemnaker adalah mengecek semua rekening tabungan bank Himbara yang dimiliki."Apabila telah 

menerima notifikasi'tersalurkan' segera cek seluruh rekening Himbara yang Rekanaker miliki," ujar 

Kemnaker.Tetapi jika telah melakukan upaya pengecekan seluruh rekening bank Himbara yang dimiliki 

namun hasilnya masih nihil, maka Rekanaker dapat menghubungi Kemnaker di:Telepon : 1500630.Email: 

ppid@kemnaker.go.id.Atau Whatsapp: 0811-9521-151. 
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Title Ajukan Keluhan ke Nomor Whatsapp Resmi ini jika Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Masih Belum Cair 

Author Rachel Eddie 

Media Tribun News Palembang Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Negative 

Link http://palembang.tribunnews.com/2022/10/14/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-

resmi-ini-jika-bantuan-subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair 

Summary Sejak Rabu (12-10-2022), Pemerintah Indonesia secara resmi mengucurkan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) untuk tahap ke-5. Lantas, apa yang harus dilakukan jika anda termasuk dalam 

daftar penerima BSU namun hingga saat ini masih belum menerima dana tersebut ?. ===. 

BSU Belum Masuk Rekening. 

 

Sejak Rabu (12-10-2022), Pemerintah Indonesia secara resmi mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

untuk tahap ke-5.Seperti diketahui pemberian BSU dengan nominal Rp. 600. 000 ini dikhususkan untuk 

para pekerja yang memiliki gaji atau upah kurang dari Rp. 3.5 juta setiap bulan.Lantas, apa yang harus 

dilakukan jika anda termasuk dalam daftar penerima BSU namun hingga saat ini masih belum menerima 

dana tersebut ?===BSU Belum Masuk RekeningBanyak warganet mengaku sudah mendapatkan notifikasi 

"Sudah Tersalurkan" tapi bantuan belum masuk ke rekeningnya.Sebelumnya diberitakan bahwa 

penerima BSU akan mendapatkan notifikasi ketika mengecek melalui laman BSU Kemnaker.Ada yang 

statusnya masih ditetapkan sebagai calon, hingga bantuan telah disalurkan atau dikirimkan ke 

penerima.Menurut unggahan Instagram Kemnaker, jika uang belum masuk ke rekening padahal sudah 

mendapat notifikasi tersalurkan, kemungkinan penyebabnya adalah karena yang bersangkutan memiliki 

lebih dari satu rekening himpunan bank negara (Himbara).Sehingga ada kemungkinan dana BSU yang 

telah tersalurkan masuk ke rekening, namun berbeda dengan nomor rekening yang diharapkan.Oleh 

karena itu, apabila telah menerima notifikasi tersalurkan diharapkan untuk segera mengecek seluruh 

rekening Himbara yang dimiliki.Lalu, apa yang harus dilakukan jika BSU masih belum kunjung masuk juga 

?===Whatsapp Kemnaker soal BSUMenurut Kemnaker, yang bersangkutan bisa menghubungi Kemnaker 

melalui beberapa kanal.Salah satu kanalnya adalah Whatsapp dengan nomor: 0811-9521-151.Selain itu, 

yang bersangkutan bisa menghubungi Kemnaker melalui email ppid@kemnaker.go.id atau melalui 

telepon 1500630.===Sebab Lain BSU Belum MasukDalam unggahan yang lain, Kemnaker menjelaskan 

penyebab rekening belum masuk adalah rekening sudah tidak aktif atau tidak valid.Jika hal tersebut yang 

terjadi, maka yang bersangkutan diharapkan dapat melakukan pemutakhiran atau perbaikan data 

rekening.Hal itu bisa disampaikan melalui HRD perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan 

perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.Apabila pemutakhiran/perbaikan data tidak dapat dilakukan, maka 

penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.=== 
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Title Virtual Job Fair Pemkot Tangerang: Ada 1.441 Lowongan 

Kerja dari 20 Perusahaan - Tribunbanten.com 

Author Hamizatul Maizan 

Binti Mohamed 

Media Tribun News Banten Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://banten.tribunnews.com/2022/10/14/virtual-job-fair-pemkot-tangerang-ada-1441-

lowongan-kerja-dari-20-perusahaan 

Summary Virtual Jobfair dengan edisi Sumpah Pemuda menyediakan 1.441 lowongan pekerjaan dari 

20 perusahaan di Kota Tangerang. Nora Kartika mengatakan, Virtual Jobfair sendiri 

merupakan program Pemkot Tangerang, guna menyalurkan masyarakat Kota Tangerang 

ataupun dari luar kota untuk dapat bekerja. TRIBUNBANTEN.COM, KOTA TANGERANG- 

Virtual Jobfair yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat apresiasi 

dari Direktur Bina PTKDN Kemenaker RI Nora Kartika Setyaningrum. Dari 1.441 loker yang 

dibuka, terdapat 76 formasi jabatan tersedia, dengan kualifikasi pendidikan S1, D3 dan 

SMA/SMK bagi pencari kerja di Kota Tangerang dan luar Kota Tangerang. 

 

 

 

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA TANGERANG - Virtual Jobfair yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) 

Tangerang mendapat apresiasi dari Direktur Bina PTKDN Kemenaker RI Nora Kartika Setyaningrum. 

Virtual Jobfair dengan edisi Sumpah Pemuda menyediakan 1.441 lowongan pekerjaan dari 20 perusahaan 

di Kota Tangerang. Dari 1.441 loker yang dibuka, terdapat 76 formasi jabatan tersedia, dengan kualifikasi 

pendidikan S1, D3 dan SMA/SMK bagi pencari kerja di Kota Tangerang dan luar Kota Tangerang.Nora 

Kartika mengatakan, Virtual Jobfair sendiri merupakan program Pemkot Tangerang, guna menyalurkan 

masyarakat Kota Tangerang ataupun dari luar kota untuk dapat bekerja. "Saya selaku Direktur Bina 

PTKDN terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Tangerang dan Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang sudah menyelenggarakan kegiatan Virtual Jobfari bagi para 

pencari kerja," ujar Nora Kartika, Kamis (13/10/2022). Nora pun meminta para pencari kerja (pencaker) 

agar dapat memanfaatkan program Virtual Jobfair dengan maksimal. "Semoga dengan adanya Virtual 

Jobfair ini para pencaker bisa bertemu dengan pemberi pekerja, raihlah pekerjaan sesuai dengan bakat 

minat yang dimiliki," kata Nora. Sementara, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menambahkan, 

pihaknya juga gencar melakukan penyebaran informasi pasar kerja. Serta informasi kegiatan pelatihan 

kerja melalui Aplikasi Whatsapp Blasting, kepada para pencaker yang terdaftar di Disnaker."Kami juga 
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memiliki Aplikasi Tangerang Cakap Kerja yang dilengkapi dengan berbagai fitur layanan ketenagakerjaan 

dan masyarakat bisa ikut mendaftar berbagai pelatihan secara gratis, tujuannya memperluas kesempatan 

kerja bagi masyarakat Kota Tangerang," tambah Arief. Arief juga mengajak kepada para Ketua dan 

Pengurus KNPI serta organisasi kepemudaan di Kota Tangerang untuk terus besinergi dalam 

menanggulangi angka pengangguran di Kota Tangerang. "Mari jadikan momentum Hari Sumpah Pemuda 

ini menjadi bagian langkah kongkrit kita dalam membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakat 

Kota Tangerang," ungkap Arief Wismansyah.  
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Title BSU Pekerja yang Tak Punya Rekening Himbara Cair Minggu 

Depan 

Author Hari Istiawan 

Media Rakyat62.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyat62.id/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-minggu-

depan 

Summary rakyat62.id- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang belum 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan 

dicairkan minggu depan. Nantinya bantuan akan diberikan mulai minggu depan. Kami akan 

salurkan melalui PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida. Mengutip keterangan 

resmi, Jumat (14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada pekerja yang belum 

menerima BSU, lantaran tidak memiliki rekening Himbara. 

 

rakyat62.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang belum menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan dicairkan minggu depan. 

Mengutip keterangan resmi, Jumat (14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada pekerja yang 

belum menerima BSU, lantaran tidak memiliki rekening Himbara. Nantinya bantuan akan diberikan mulai 

minggu depan. "Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. 

Kami akan salurkan melalui PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida. Pemerintah memang telah 

menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BSU. Sehingga pekerja yang tidak 

memiliki rekening Himbara tidak perlu repot-repot untuk membuka rekening agar mendapatkan 

bantuan. Ida juga sekaligus memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Himbara atau PT Pos 

Indonesia tidak dipungut biaya sepeserpun. Ida meminta jika masyarakat menerima BSU tidak sesuai 

besarannya agar melaporkan kepada pemerintah. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi 

jumlah Rp 600 ribu yang akan diterima," kata Ida. Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan hal serupa. Anwar menyebut pemerintah akan 

berupaya agar BSU bagi pekerja yang tak memiliki rekening Himbara bisa cair. Pasalnya, sambung dia, 

otoritas ketenagakerjaan masih menunggu data para pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara dari 

BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali dilakukan verifikasi terkait kelayakan mendapatkan bantuan. "Kami 

masih nunggu data dari BPJS," kata Anwar kepada CNBC 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. 1. Buka situs BSU BPJSTK di laman 2. Scroll layar ke bawah dan cari fitur 

pengecekan calon penerima BSU 3. Masukkan data diri secara lengkap, a.l. Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP 4. Kemudian, klik tombol 

"Lanjutkan" 1. Kunjungi situs kemnaker.go.id 2. Apabila belum memiliki akun, maka terlebih dulu 

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

data untuk pendaftaran akun 4. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone yang tertera 5. Setelah itu login ke dalam akun Kemnaker 6. Lengkapi 

profil seperti foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi 7. Lalu pilih cek pemberitahuan 8. 
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Title BSU Pekerja yang Tak Punya Rekening Himbara Cair 

Minggu Depan 

Author Oleh Redaksiharian 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://redaksiharian.com/bisnis/bsu-pekerja-yang-tak-punya-rekening-himbara-cair-

minggu-depan 

Summary redaksiharian.com- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang 

belum menerima bantuan subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan 

dicairkan minggu depan. Nantinya bantuan akan diberikan mulai minggu depan. Kami akan 

salurkan melalui PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida. Mengutip keterangan 

resmi, Jumat (14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada pekerja yang belum 

menerima BSU, lantaran tidak memiliki rekening Himbara. 

 

redaksiharian.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan para pekerja yang belum 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) lantaran tak memiliki rekening Himbara akan dicairkan minggu 

depan.Mengutip keterangan resmi, Jumat (14/10/2022), Ida mengemukakan selama ini masih ada 

pekerja yang belum menerima BSU, lantaran tidak memiliki rekening Himbara. Nantinya bantuan akan 

diberikan mulai minggu depan."Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di 

Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos indonesia, mulai minggu depan," kata Ida.Pemerintah 

memang telah menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BSU. Sehingga 

pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara tidak perlu repot-repot untuk membuka rekening agar 

mendapatkan bantuan.Ida juga sekaligus memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Himbara atau 

PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeserpun. Ida meminta jika masyarakat menerima BSU tidak 

sesuai besarannya agar melaporkan kepada pemerintah."Ini akan ditanggung pemerintah, tidak 

mengurangi jumlah Rp 600 ribu yang akan diterima," kata Ida.Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan hal serupa. Anwar menyebut 

pemerintah akan berupaya agar BSU bagi pekerja yang tak memiliki rekening Himbara bisa cair.Pasalnya, 

sambung dia, otoritas ketenagakerjaan masih menunggu data para pekerja yang tidak memiliki rekening 

Himbara dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali dilakukan verifikasi terkait kelayakan mendapatkan 

bantuan."Kami masih nunggu data dari BPJS," kata Anwar kepada CNBC IndonesiaBagi Anda yang ingin 

mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 3, dapat melihat melalui laman laman 

kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.1. Buka situs BSU BPJSTK di laman 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"1. 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 lokasi8. 
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Title Ajukan Keluhan ke Nomor Whatsapp Resmi ini 

jika Bantuan Subsidi Upah (BSU) Masih Belum 

Cair 

Author Kri Bima Suci Tuntaskan Misi 

Diplomasi Di Denpasar Balioleh 

Okt 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Negative 

Link http://newsexplorer.net/ajukan-keluhan-ke-nomor-whatsapp-resmi-ini-jika-bantuan-

subsidi-upah-bsu-masih-belum-cair-s4828926.html 

Summary 2022), Pemerintah Indonesia secara resmi mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 

tahap ke-5. Seperti diketahui pemberian BSU dengan nominal Rp. 600. 000 ini dikhususkan 

untuk para pekerja yang memiliki gaji atau upah kurang dari Rp. Lantas, apa yang harus 

dilakukan jika anda termasuk dalam daftar penerima BSU namun hingga saat ini masih belum 

menerima dana tersebut? === BSU Belum Masuk Rekening Banyak warganet mengaku sudah 

mendapatkan notifikasi "Sudah Tersalurkan" tapi bantuan belum masuk ke rekeningnya. 

 

2022), Pemerintah Indonesia secara resmi mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahap ke-5. 

Seperti diketahui pemberian BSU dengan nominal Rp. 600. 000 ini dikhususkan untuk para pekerja yang 

memiliki gaji atau upah kurang dari Rp. 3.5 juta setiap bulan. Lantas, apa yang harus dilakukan jika anda 

termasuk dalam daftar penerima BSU namun hingga saat ini masih belum menerima dana tersebut ? === 

BSU Belum Masuk Rekening Banyak warganet mengaku sudah mendapatkan notifikasi "Sudah 

Tersalurkan" tapi bantuan belum masuk ke rekeningnya. Sebelumnya diberitakan bahwa penerima BSU 

akan mendapatkan notifikasi ketika mengecek melalui laman BSU Kemnaker. Ada yang statusnya masih 

ditetapkan sebagai calon, hingga bantuan telah disalurkan atau dikirimkan ke penerima. Menurut 

unggahan Instagram Kemnaker, jika uang belum masuk ke rekening padahal sudah mendapat notifikasi 

tersalurkan, kemungkinan penyebabnya adalah karena yang bersangkutan memiliki lebih dari satu 

rekening himpunan bank negara (Himbara). Sehingga ada kemungkinan dana BSU yang telah tersalurkan 

masuk ke rekening, namun berbeda dengan nomor rekening yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila 

telah menerima notifikasi tersalurkan diharapkan untuk segera mengecek seluruh rekening Himbara yang 

dimiliki. Lalu, apa yang harus dilakukan jika BSU masih belum kunjung masuk juga ? === Whatsapp 

Kemnaker soal BSU Menurut Kemnaker, yang bersangkutan bisa menghubungi Kemnaker melalui 

beberapa kanal. Salah satu kanalnya adalah Whatsapp dengan nomor: 0811-9521-151. Selain itu, yang 

bersangkutan bisa menghubungi Kemnaker melalui email ppid@kemnaker.go.id atau melalui telepon 

1500630. === Sebab Lain BSU Belum Masuk Dalam unggahan yang lain, Kemnaker menjelaskan penyebab 

rekening belum masuk adalah rekening sudah tidak aktif atau tidak valid. Jika hal tersebut yang terjadi, 

maka yang bersangkutan diharapkan dapat melakukan pemutakhiran atau perbaikan data rekening. Hal 

itu bisa disampaikan melalui HRD perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan perusahaan ke BPJS 

Ketenagakerjaan. Apabila pemutakhiran/perbaikan data tidak dapat dilakukan, maka penyaluran akan 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia. ===  
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Title BSU 2022 Tahap 5 Cair sejak 12 Oktober 2022, Instagram 

Kemnaker Dibanjiri Komentar tentang 'Status Calon' 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681124/bsu-2022-tahap-5-cair-sejak-12-

oktober-2022-instagram-kemnaker-dibanjiri-komentar-tentang-status-calon 

Summary Penyaluran BSU 2022 tahap 5 sudah dilakukan sejak 12 Oktober 2022 kemarin dan saat ini 

sedang berlangsung. BSU 2022 tahap 5 merupakan bantuan yang disalurkan kepada pekerja 

yang aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Dana bantuan BSU 2022 

tahap 5 akan diberikan kepada pekerja dengan total bantuan Rp600.000. Informasi BSU 2022 

tahap 5 ini dipertegas kembali melalui unggahan Instagram milik @kemnaker yang 

menyampaikan kabar baik ini. "Yuk segera cek rekeningmu. 

 

 

 

Penyaluran BSU 2022 tahap 5 sudah dilakukan sejak 12 Oktober 2022 kemarin dan saat ini sedang 

berlangsung.BSU 2022 tahap 5 merupakan bantuan yang disalurkan kepada pekerja yang aktif sebagai 

anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.Dana bantuan BSU 2022 tahap 5 akan diberikan kepada 

pekerja dengan total bantuan Rp600.000.Informasi BSU 2022 tahap 5 ini dipertegas kembali melalui 

unggahan Instagram milik @kemnaker yang menyampaikan kabar baik ini."Yuk segera cek rekeningmu. 

Mention teman, tetangga dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini." Tulis Kemnaker melalui 

postingan miliknya.Program BSU 2022 ini diberikan untuk membantu pekerka karena dampak lonjakan 

harga terjadi dimana-mana.Meski sudah dicairkan untuk tahap 5, masih banyak netizen yang 

melontarkan komentar unik melalui postingak Kemnaker tersebut. 
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Title Penerima BSU Tahap 6 Siap-siap! BLT Rp600 Ribu Langsung 

Ditransfer Setelah Ini, Pastikan Nama Anda Terdaftar 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795192521/penerima-bsu-tahap-6-siap-siap-blt-

rp600-ribu-langsung-ditransfer-setelah-ini-pastikan-nama-anda-terdaftar 

Summary Saat ini, peserta BLT subsidi gaji yang belum mendapatkan jatah, masih mempertanyakan, 

kapan BSU tahap 6 akan cair?. Pihak Kemnaker memastikan, karyawan atau pekerja yang 

memenuhi syarat pasti langsung menerima BSU tahap 6 senilai Rp600 ribu, ke rekening 

pribadinya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI) Indah Anggoro Putrie mengatakan, pihaknya menargetkan setiap minggu 

pencairan BSU Rp600 ribu ke pekerja bisa dilakukan. Untuk pencairan BSU tahap 6, bakal 

dilakukan setelah Kemnaker mendapat data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan, 

seperi tahap-tahap sebelumnya. 

 

 

 

Penyaluran BSU 2022 masih akan berlanjut. Kali ini pencairannya sudah masuk ke tahap 6.Saat ini, 

peserta BLT subsidi gaji yang belum mendapatkan jatah, masih mempertanyakan, kapan BSU tahap 6 

akan cair?Pihak Kemnaker memastikan, karyawan atau pekerja yang memenuhi syarat pasti langsung 

menerima BSU tahap 6 senilai Rp600 ribu, ke rekening pribadinya.Untuk pencairan BSU tahap 6, bakal 

dilakukan setelah Kemnaker mendapat data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan, seperi tahap-

tahap sebelumnya.Biasanya, data yang diterima minggu ini dan pencairan BSU tahap 6 dilakukan pada 

minggu depan setelah proses validasi data penerima.Secara nasional, BSU 2022 sudah disalurkan 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 orangDengan begitu, masih ada sekitar a 6 juta pekerja yang belum mendapatkan 

BSU 2022 dari target 14.639.675 pekerja.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI) Indah Anggoro Putrie mengatakan, pihaknya menargetkan setiap minggu 

pencairan BSU Rp600 ribu ke pekerja bisa dilakukan. BLT subsidi gaji ditransfer ke rekening Himbara milik 

pekerja. 
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Title KOPRI Harus Berikan Manfaat bagi Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan 

Summary Dalam sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus 

memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. 

"Oleh karena itu, KOPRI menjadi bagian penting sebagai agent of change untuk 

memperjuangkan perubahan, perbaikan dan kemajuan kaum perempuan di Indonesia," 

pungkasnya. Com-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi 

pembicara pada peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) 

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan 

Nasional Jakarta, Jumat (14/10/2022). "Ketika membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker. 

 

 

 JAKARTA, Pewartasatu. com -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi 

pembicara pada peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat 

(14/10/2022). Dalam sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus 

memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan 

yang melek digital," ujar Menaker. Menaker mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum 

on Indonesian Development (INFID ) menyebutkan, perempuan yang masuk kategori rentan kerap 

terbentur hambatan mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital. "Padahal, 

kesetaraan gender pada dunia digital juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan 

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," kata Menaker. Menaker mengharapkan KOPRI dapat 

mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan 

mampu berkontribusi dalam kemajuan pergerakan organisasi KOPRI. "Oleh karena itu, KOPRI menjadi 

bagian penting sebagai agent of change untuk memperjuangkan perubahan, perbaikan dan kemajuan 

kaum perempuan di Indonesia," pungkasnya. 

  



 

212 

 

Title Status Pencairan BSU Tahap 5 Masih 'Calon'? Simak Dua 

Penyebab Berikut 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681354/status-pencairan-bsu-tahap-5-

masih-calon-simak-dua-penyebab-berikut 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja mengumumkan bahwa penyaluran BSU 

tahap 5 sudah mulai dilakukan. BSU tahap 5 bakal disalurkan Kemnaker hanya kepada 

pekerja yang sudah ditetapkan sebagai penerima dengan besaran subsidi gaji Rp600.000. 

Bagi pekerja yang penasaran dengan status pencairan mereka bisa mengecek dengan 

membuat akun terlebih dahulu di kemnaker.go.id. Adapun status pencairan BSU tahap 5 

yang akan dilihat pekerja di kemnaker.go.id meliputi 'Calon', 'Penetapan', dan 'Penyaluran'. 

Apabila status pencairan 'Penyaluran' sudah bercentang hijau itu tandanya pekerja bisa 

segera mencairkan BSU tahap 5. Berikut penjelasan dari Kemnaker melalui Instagram resmi 

@kemnaker terkait penyebab status pencairan masih di tahap 'Calon'. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja mengumumkan bahwa penyaluran BSU tahap 5 

sudah mulai dilakukan.BSU tahap 5 bakal disalurkan Kemnaker hanya kepada pekerja yang sudah 

ditetapkan sebagai penerima dengan besaran subsidi gaji Rp600.000.Bagi pekerja yang penasaran 

dengan status pencairan mereka bisa mengecek dengan membuat akun terlebih dahulu di 

kemnaker.go.id.Adapun status pencairan BSU tahap 5 yang akan dilihat pekerja di kemnaker.go.id 

meliputi 'Calon', 'Penetapan', dan 'Penyaluran'.Apabila status pencairan 'Penyaluran' sudah bercentang 

hijau itu tandanya pekerja bisa segera mencairkan BSU tahap 5.Namun tidak sedikit pekerja status 

pencairan yang bercentang hijau masih di tahap 'Calon'. Hal itu pun dipertanyakan apa 

penyebabnya.Berikut penjelasan dari Kemnaker melalui Instagram resmi @kemnaker terkait penyebab 

status pencairan masih di tahap 'Calon'.Tersaring Dalam Screening dari Kemnaker 
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Title Syarat dokumen mengambil BSU via kantor pos, Cukup Bawa 

KTP dan KK 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/syarat-dokumen-mengambil-bsu-via-kantor-pos-

cukup-bawa-ktp-dan-kk 

Summary Apa saja syarat dokumen mengambil BSU via kantor pos? Pengambilan dana BSU di kantor 

pos dikhususkan untuk penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank milik 

pemerintah (Mandiri, BNI, BRI, BTN). Mengambil Dana BSU ke Kantor Pos. Jika Anda bukan 

nasabah bank Himbara, Anda dapat mengambil dana BSU di kantor pos. 

 

 

 

Apa saja syarat dokumen mengambil BSU via kantor pos? Ternyata pengambilan dana Bantuan Subsidi 

Upah hanya membutuhkan KTP asli dan KK, namun penerima harus memastikan bahwa dirinya mendapat 

undangan dari perangkat desa atau RT/RW setempat.Pengambilan dana BSU di kantor pos dikhususkan 

untuk penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank milik pemerintah (Mandiri, BNI, BRI, BTN). 

Jika penerima sudah punya rekening di keempat bank tersebut, maka dana akan langsung 

ditransfer.Sebelum mengambil dana BSU, mungkin Anda mesti mengecek status Anda terlebih dahulu. 

Pemerintah menetapkan syarat untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima 

bantuan.Syaratnya antara lain:WNI Bukan polisi/TNI/ASN Merupakan peserta aktif program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro Jumlah gaji paling tinggi Rp3,5 juta. Jika 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji paling banyak 

sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuhJika Anda tidak memenuhi persyaratan 

di atas, maka Anda tidak akan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, yang artinya pula, Anda digolongkan 

sebagai masyarakat mampu yang tidak membutuhkan dana subsidi dari pemerintah.Untuk mengecek 

apakah Anda termasuk penerima BSU, Anda bisa mengeceknya melalui cara berikut:Buka situs 

Kemenaker https://kemnaker.go.id/ Daftar akun jika belum punya, aktivasi akun dengan one time 

password yang dikirimkan ke handphone Anda Masuk ke situs Kemenaker Lengkapi profil biodata diri 

(foto profil, informasi pribadi, status pernikahan, tipe lokasi) Cek notifikasi, jika Anda termasuk penerima, 

sistem akan memberi tahu AndaJika Anda menerima status 'Calon' artinya Anda adalah calon penerima, 
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yang artinya pula, pemerintah tengah menyortir semua data calon penerima yang diusulkan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dan Anda adalah salah satu yang diusulkan.Jika 

Anda menerima status 'Ditetapkan', berarti pemerintah telah selesai memroses semua data calon 

penerima yang masuk dan telah menetapkan Anda sebagai salah satu penerima bantuan 

subsidi.Mengambil Dana BSU ke Kantor PosJika Anda adalah penerima BSU, maka Anda hanya perlu 

menunggu dana dicairkan. BSU 2022 segera dicairkan dalam waktu dekat. Jika Anda bukan nasabah bank 

Himbara, Anda dapat mengambil dana BSU di kantor pos.Namun pastikan Anda telah menerima surat 

undangan dari perangkat desa atau RT/RW setempat, surat itu akan menunjukkan ke kantor pos mana 

Anda mesti pergi. Berikut ini adalah tata cara pencairan BSU di kantor pos beserta dokumen 

persyaratannya:Mendatangi kantor pos sesuai yang tertera di undangan Bawalah KTP asli dan Kartu 

Keluarga Anda (Anda boleh membawa surat undangan juga untuk antisipasi) Serahkan dokumen tersebut 

kepada petugas Petugas akan memberikan dana BSU AndaDalam kondisi tertentu, kantor pos bisa juga 

mengantarkan dana BSU ke perusahaan tempat Anda bekerja, atau langsung ke rumah Anda.Demikianlah 

ulasan singkat tentang syarat dokumen mengambil BSU via kantor pos. Pastikan Anda telah menyiapkan 

dokumen sebelum mengambil dana Anda. 

  



 

215 

 

Title BP Jamsostek Gencar Sosialisasi K3 Ke Pekerja Sektor 

Perkebunan 

Author Https 

Media Rmco.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/144326/bp-jamsostek-gencar-sosialisasi-k3-ke-

pekerja-sektor-perkebunan 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) gencar melakukan 

sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja di sektor perkebunan. 

Hadir dalam sosialisasi tersebut Direktur Pelayanan BP Jamsostek Roswita Nilakurnia, 

Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sutanto, 

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, Tim K3 Apindo 

Rima Melati, CEO Wispo Sumarjono Saragih, dan Deputi Direktur Bidang Kebijakan 

Operasional Program Kunto Wibowo. Roswita menjelaskan, BP Jamsostek telah melakukan 

serangkaian kegiatan antara lain, edukasi K3 ke perusahaan bekerja sama dengan 

Kemenaker, webinar nasional K3, dan implementasi kegiatan promotif preventif. Dilokasi 

yang sama, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Jakarta Gambir Chairul Arianto mengatakan, 

di Kantor Cabang Jakarta Gambir sendiri terdapat 3 perusahaan yang berkesempatan untuk 

mengikuti kegiatan sosialisasi K3 ini yaitu, PT Matahari Kahuripan Indonesia, Globalindo Agro 

Lestari, dan JA Wattie Group. 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) gencar melakukan sosialisasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja di sektor perkebunan.Belum lama ini, sosialisasi 

K3 digelar di Gedung Plaza BP Jamsostek Jakarta. Hadir dalam sosialisasi tersebut Direktur Pelayanan BP 

Jamsostek Roswita Nilakurnia, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) Hery Sutanto, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, 

Tim K3 Apindo Rima Melati, CEO Wispo Sumarjono Saragih, dan Deputi Direktur Bidang Kebijakan 

Operasional Program Kunto Wibowo.Roswita mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman pentingnya K3 kepada pekerja perkebunan sekaligus menjadi penanda puncak kegiatan 

promotif preventif tahun 2022, serta partisipasi aktif dalam penerapan K3 di lingkungan kerja."BP 

Jamsostek merupakan salah satu lembaga representasi negara yang turut andil membantu, mendukung 

dan mendorong untuk melaksanakan K3 secara berkelanjutan yang pada akhirnya menjadi suatu budaya 

dalam lingkungan kerja di perusahaan," katanya dalam keterangan resminya, Jumat (14/10).Berdasarkan 

data BP Jamsostek, hingga Agustus 2022, sebanyak 35,2 juta pekerja telah terdaftar menjadi peserta. 

Kemudian, sepanjang 2022 ini telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 180 ribu kasus kecelakaan kerja 

dengan tingkat kesembuhan sebesar 26 persen, tingkat kecacatan 3 persen, dan kecelakaan yang 

menyebabkan kematian sebesar 3 persen.Roswita menilai, tingginya kasus kematian dan kecacatan 

mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja. Untuk itu, pihaknya akan terus berperan aktif 

meningkatkan kesadaran atas penerapan K3.Roswita menjelaskan, BP Jamsostek telah melakukan 

serangkaian kegiatan antara lain, edukasi K3 ke perusahaan bekerja sama dengan Kemenaker, webinar 

nasional K3, dan implementasi kegiatan promotif preventif.Ia pun mengingatkan kepada pemberi kerja 

untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 

perusahaan.Sementara kepada pekerja, Roswita meminta agar mereka menggunakan alat pelindung diri 
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(APD) selama bekerja, serta memperbaharui pengetahuan tentang prosedur kerja yang aman sesuai SOP 

yang sudah ditetapkan di perusahaan."Kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan promotif preventif 

ini akan terjadi sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah, pemberi kerja dan pekerja serta 

stakeholders yang terkait dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia dengan 

meminimalisasi angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," tuturnya.Direktur Bina 

Kelembagaan K3 Kemenaker Hery Sutanto mengatakan, pelaksanaan K3 menjadi salah satu upaya untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan.Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 

Menurutnya, implementasi K3 di perkebunan ini tidak mudah lantaran umumnya pekerja berpendidikan 

rendah dan bersifat tertutup sehingga sulit untuk menciptakan budaya K3 dan menerapkan K3 secara 

aman."Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan perusahan perkebunan dalam pelaksanaan K3 antara 

lain manajemen risiko, penyediaan APD yang memadai, dan upaya upaya K3 lainnya," ujarnya.Ia pun 

menjelaskan perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan 

menyumbang devisa negara. Dengan demikian, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit 

yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.Dilokasi 

yang sama, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Jakarta Gambir Chairul Arianto mengatakan, di Kantor 

Cabang Jakarta Gambir sendiri terdapat 3 perusahaan yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi K3 ini yaitu, PT Matahari Kahuripan Indonesia, Globalindo Agro Lestari, dan JA Wattie 

Group."Di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan pada kategori sektor perkebunan yang 

sangat menerapkan K3 yang aman, sehingga berdasarkan data yang kami miliki perusahaan ini 

merupakan perusahaan tidak pernah mengalami kecelakaan kerja atau zero accident," katanya.Chairul 

menilai, dengan dilakukannya sosialisasi seperti ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pekerja karena telah menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan 

kerja, dan penyakit akibat kerja. 
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Title Jokowi Bilang BSU Telah Diterima 8,4 Juta Pekerja Author _noname 

Media Radar Jember Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://radarjember.jawapos.com/nasional/14/10/2022/jokowi-bilang-bsu-telah-diterima-

84-juta-pekerja 

Summary "Dari 14,6 juta nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja menerima BSU) 

jadi sudah 65,6 persen," kata Jokowi kepada wartawan. "Dari 14,6 juta nanti akan kita 

berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja menerima BSU) jadi sudah 65,6 persen," kata 

Jokowi kepada wartawan. 

 

 

 

Ungkapan ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10)."Dari 

14,6 juta nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja menerima BSU) jadi sudah 65,6 

persen," kata Jokowi kepada wartawan. Jokowi memastikan, penyaluran BSU kepada pekerja akan terus 

dilakukan sampai selesai.Itu berarti, pemerintah segera mencairkan bantuan Rp 600 ribu kepada sekitar 

6,2 juta pekerja lainnya. "Memang ini (penyaluran BSU) terus berjalan, sampai selesai," imbuh Jokowi.Ia 

menegaskan penyaluran BLT BBM sudah hampir selesai dari target pemerintah."Untuk BLT BBM sama, 

sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Presiden. Sementara itu, pada kesempata berbeda 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pekan ini BSU telah sampai pada tahap 

ke-5. Ungkapan ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kota Bandung, Jawa Barat, 

Kamis (14/10)."Dari 14,6 juta nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta (pekerja menerima BSU) 

jadi sudah 65,6 persen," kata Jokowi kepada wartawan. Jokowi memastikan, penyaluran BSU kepada 

pekerja akan terus dilakukan sampai selesai.Itu berarti, pemerintah segera mencairkan bantuan Rp 600 

ribu kepada sekitar 6,2 juta pekerja lainnya. "Memang ini (penyaluran BSU) terus berjalan, sampai 

selesai," imbuh Jokowi.Ia menegaskan penyaluran BLT BBM sudah hampir selesai dari target 

pemerintah."Untuk BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Presiden. 

Sementara itu, pada kesempata berbeda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

pekan ini BSU telah sampai pada tahap ke-5. Ungkapan ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan 

kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kota 
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Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10)."Dari 14,6 juta nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta 

(pekerja menerima BSU) jadi sudah 65,6 persen," kata Jokowi kepada wartawan. Jokowi memastikan, 

penyaluran BSU kepada pekerja akan terus dilakukan sampai selesai.Itu berarti, pemerintah segera 

mencairkan bantuan Rp 600 ribu kepada sekitar 6,2 juta pekerja lainnya. "Memang ini (penyaluran BSU) 

terus berjalan, sampai selesai," imbuh Jokowi.Ia menegaskan penyaluran BLT BBM sudah hampir selesai 

dari target pemerintah."Untuk BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur 

Presiden. Sementara itu, pada kesempata berbeda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan pekan ini BSU telah sampai pada tahap ke-5."Sebagaimana arahan Pak Presiden, kami 

segera menyerahkan BSU dengan cepat, tepat dan yang pasti harus akuntabel. Jadi atas dasar itulah 

prosesnya dengan penuh kehati-hatian tanpa mengurangi kecepatan," kata Ida.Dalam prosesnya, 

Kemnaker mengungkapkan bahwa penerima BSU 2022 merupakan pekerja yang telah sesuai dengan 

kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022.Adapun syarat penerima BSU ini antara lain, pertama merupakan Warga Negara Indonesia 

(WNI) dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kedua, peserta aktif jaminan 

sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.Ketiga, bukan sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Polri dan tidak sedang menerima bantuan pemerintah dalam periode 

sama. Seperti kartu prakerja dan program keluarga harapan (PKH).BSU merupakan program bantuan 

sosial (bansos) pemerintah di tengah kebijakan kenaikan harga BBM. Bantuan sebesar Rp 600 ribu ini 

diharapkan bisa menjadi bantalan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-

harga pangan dan energi. (*)"Sebagaimana arahan Pak Presiden, kami segera menyerahkan BSU dengan 

cepat, tepat dan yang pasti harus akuntabel. Jadi atas dasar itulah prosesnya dengan penuh kehati-hatian 

tanpa mengurangi kecepatan," kata Ida.Dalam prosesnya, Kemnaker mengungkapkan bahwa penerima 

BSU 2022 merupakan pekerja yang telah sesuai dengan kriteria penerima seperti tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Adapun syarat penerima BSU 

ini antara lain, pertama merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kepemilikan NIK 

(Nomor Induk Kependudukan). Kedua, peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.Ketiga, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI 

atau Polri dan tidak sedang menerima bantuan pemerintah dalam periode sama. Seperti kartu prakerja 

dan program keluarga harapan (PKH).BSU merupakan program bantuan sosial (bansos) pemerintah di 

tengah kebijakan kenaikan harga BBM. Bantuan sebesar Rp 600 ribu ini diharapkan bisa menjadi bantalan 

untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga pangan dan energi. 

(*)"Sebagaimana arahan Pak Presiden, kami segera menyerahkan BSU dengan cepat, tepat dan yang pasti 

harus akuntabel. Jadi atas dasar itulah prosesnya dengan penuh kehati-hatian tanpa mengurangi 

kecepatan," kata Ida.Dalam prosesnya, Kemnaker mengungkapkan bahwa penerima BSU 2022 

merupakan pekerja yang telah sesuai dengan kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Adapun syarat penerima BSU ini antara 

lain, pertama merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor 

Induk Kependudukan). Kedua, peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juli 2022.Ketiga, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Polri dan tidak 

sedang menerima bantuan pemerintah dalam periode sama. Seperti kartu prakerja dan program 

keluarga harapan (PKH).BSU merupakan program bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah 

kebijakan kenaikan harga BBM. Bantuan sebesar Rp 600 ribu ini diharapkan bisa menjadi bantalan untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga pangan dan energi. 
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Title Sudah 65,6 Persen Bantuan Subsidi Upah Tersalurkan Author Luthfi Anshori 

Media Emiten News Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.emitennews.com/news/sudah-656-persen-bantuan-subsidi-upah-tersalurkan 

Summary "Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 

persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa penyaluran bantuan langsung 

tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) terus berjalan dengan baik. Memang ini 

masih terus berjalan sampai selesai," ungkap Presiden ketika menyerahkan BLT BBM dan 

BSU kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Kamis. Selain BSU, Presiden 

menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) 

juga sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) terus berjalan dengan baik."Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, 

sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," 

ungkap Presiden ketika menyerahkan BLT BBM dan BSU kepada para penerima manfaat di Kantor Pos 

Kota Bandung, KamisSelain BSU, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para 

keluarga penerima manfaat (KPM) juga sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh 

pemerintah."Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala 

Negara.Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada 

para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut 

antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 
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Title Sesuai Arahan Jokowi, Penyaluran BSU Tidak akan Ada Potongan 

| merdeka.com 

Author Matt Verri 

Media Merdeka Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/sesuai-arahan-jokowi-penyaluran-bsu-tidak-akan-ada-

potongan.html 

Summary Merdeka.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, arahan dari Presiden 

Joko Widodo ( Jokowi ) terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yakni bahwa 

BSU diterima oleh pekerja/buruh yang benar-benar memenuhi persyaratan yang berlaku. 

"Arahannya BSU tidak boleh ada potongan apapun, sudah saya buktikan dan saya cek semua 

memang tidak ada pemotongan," ujar Ida dalam instagram resmi @Kemnaker, Jumat 

(13/10). Terkait hal tersebut, lanjutnya, bagi penerima BSU yang melalui PT Pos Indonesia 

juga dipastikan tidak ada potongan serupiah pun. "Jika nanti disalurkan PT Pos Indonesia, 

biaya pengiriman sudah ditanggung pemerintah jadi tidak ada potongan," jelas dia. 

 

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, arahan dari Presiden Joko Widodo ( 

Jokowi ) terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yakni bahwa BSU diterima oleh 

pekerja/buruh yang benar-benar memenuhi persyaratan yang berlaku. "Arahannya BSU tidak boleh ada 

potongan apapun, sudah saya buktikan dan saya cek semua memang tidak ada pemotongan," ujar Ida 

dalam instagram resmi @Kemnaker, Jumat (13/10).Terkait hal tersebut, lanjutnya, bagi penerima BSU 

yang melalui PT Pos Indonesia juga dipastikan tidak ada potongan serupiah pun. Karena biaya pengiriman 

tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah. "Jika nanti disalurkan PT Pos Indonesia, biaya pengiriman 

sudah ditanggung pemerintah jadi tidak ada potongan," jelas dia.Ida pun bercerita selama penyaluran 

BSU tahun 2022 tidak ada kendala, karena pihaknya telah mengantisipasi permasalahan yang ada. "Kan 

program ini sudah berjalan 3 tahun, jadi menurut saya tidak ada kendala. Hal-hal teknis itu sudah kami 

antisipasi. Seperti bagi penerima yang tidak memiliki akun rekening maka alternatifnya melalui PT Pos 

Indonesia," terang ida. Lebih lanjut, kata dia bagi pekerja/buruh yang notifikasinya dalam akun SiapKerja 

atau BPJS Ketenagakerjaan masih calon penerima, maka diharapkan untuk mengecek kembali akun 

rekening bank himbara. "Teman-teman yang sudah menerima notifikasi calon, pastikan anda tidak 

menerima program lain, cek kembali rekening. Karena masih kita temukan juga rekening yang sudah tidak 

valid," tutur dia. 
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Title Status Pencairan BSU Tahap 5 Sudah 'Penyaluran' tapi Dana Belum 

Diterima? Simak Penjelasan Kemnaker Berikut 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Negative 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095681800/status-pencairan-bsu-tahap-5-

sudah-penyaluran-tapi-dana-belum-diterima-simak-penjelasan-kemnaker-berikut 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini 

telah memasuki penyaluran tahap 5. Namun sebelum itu simak terlebih dahulu syarat-syarat 

penerima BSU tahap 5 yang harus dipenuhi pekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan 

Kemnaker. BSU tahap 5 akan disalurkan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat. Syarat 

Penerima BSU. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini telah 

memasuki penyaluran tahap 5.BSU tahap 5 akan disalurkan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat. 

Namun jika merasa dana belum diterima maka artikel ini akan menjelaskan sampai tuntas.Namun 

sebelum itu simak terlebih dahulu syarat-syarat penerima BSU tahap 5 yang harus dipenuhi pekerja 

sesuai dengan yang sudah ditentukan Kemnaker.Syarat Penerima BSU1. WNI pemilik KTP2. Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan aktif sampai Juli 20223. Bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan4. Bukan golongan PNS, 

TNI, hingga Polri5. Bukan penerima bansos lain pemerintah seperti PKH, Kartu Prakerja, hingga BPUM. 
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Title Legislator: keberadaan BLK di Ponpes tingkatkan SDM santri Author Maswandi 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/534057/legislator-keberadaan-blk-di-ponpes-

tingkatkan-sdm-santri 

Summary Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama 

mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di Pondok Pesantren dalam meningkatkan 

sumber daya manusia bagi santri, sehingga mereka bisa bersaing dengan lulusan lain. Untuk 

itu, kita juga harus menyiapkan ilmu mereka dengan kejuruan ilmu komputer, sehingga 

dibangun BLK di Pondok Pesantren ini," katanya. Diharapkan bangunan ini menjadi 

kesempatan dan peluang fokasi yang baik bagi santri agar dapat mengimbangi Ilmu 

keagamaan yang mereka dapat dengan ilmu fokasi, karena saat ini dunia menginginkan 

orang-orang terampil. Politisi Partai Gerindra itu berharap masyarakat sekitar juga bisa 

memanfaatkan BLK itu dalam menambah pengetahuan dan bisa menjadi sentral pendidikan. 

 

 

 

 Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan 

keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di Pondok Pesantren dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi 

santri, sehingga mereka bisa bersaing dengan lulusan lain. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia 

bagi Pondok Pesantren, karena dunia semakin berkembang dengan pesat, sehingga mereka bisa bersaing 

dengan lulusan lain," katanya saat meresmikan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Huda 

Lubukbasung, Kabupaten Agam, Jumat. Ia mengatakan, di Pondok Pesantren ini unsur keagamaan 

memang dominan. Namun Itu suatu yang lebih baik bagi generasi muda kedepan. Tetapi mereka juga 

harus disiapkan ilmu formal, agar mereka bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal. "Ada 

perbedaan antara sentra pendidikan keagamaan dengan sentra pendidikan formal. Untuk itu, kita juga 

harus menyiapkan ilmu mereka dengan kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun BLK di Pondok 

Pesantren ini," katanya. Ia menambahkan, bangunan BLK itu sesuai standarisasi dengan ada dua kelas, 

mobiler dan seluruh peralatan lainnya. Bangunan itu menggunakan dana APBN dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia sekitar Rp1 miliar. Diharapkan bangunan ini menjadi kesempatan 

dan peluang fokasi yang baik bagi santri agar dapat mengimbangi Ilmu keagamaan yang mereka dapat 

dengan ilmu fokasi, karena saat ini dunia menginginkan orang-orang terampil. "Inilah kita coba 
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mengimbangi ilmu keagamaan dengan Ilmu formil, komputer dan lainnya sehingga bisa berimbang dalam 

menyiapkan generasi muda Agam yang siap bersaing dengan generasi lainnya di daerah lain," katanya. 

Politisi Partai Gerindra itu berharap masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan BLK itu dalam 

menambah pengetahuan dan bisa menjadi sentral pendidikan. BLK itu bisa menjadi sentra bagi produk 

usaha kecil menengah di Agam seperti, penjualan bordir, kerajinan tangan dan lainnya. "BLK ini bisa 

menjadi server untuk pemasaran produk UKM di Agam," katanya. Sementara Ketua Yayasan Nurul Huda 

Lubukbasung, Zulhendri Yusuf mengucapkan terimakasih atas bantuan ini, sehingga bisa bermanfaat bagi 

santri untuk pengembangan ilmu nantinya. "BLK ini bakal kita manfaatkan sebaik mungkin dalam 

pengembangan ilmu santri," katanya. 
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Title Ada Festival Pelatihan Vokasi di BPVP Padang, Jangan Lupa 

Jadwalnya! 

Author Hendra Efison 

Media Padek.jawapos.com Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://padek.jawapos.com/sumbar/14/10/2022/ada-festival-pelatihan-vokasi-di-bpvp-

padang-jangan-lupa-jadwalnya 

Summary "Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan memfasilitasi pemangku kepentingan 

termasuk pencari kerja dan pemberi kerja tentang pentingnya penyelenggaraan pelatihan 

vokasi," ungkap Sub Koordinator Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas BPVP 

Padang, Yanri kepada wartawan, Kamis (13/10). Untuk agenda Open House Pelatihan Vokasi 

digelar di seluruh Indonesia, termasuk BPVP Padang. Penyelenggaranaan ini digelar 17-21 

Oktober 2022 di BPVP Padang, Jalan Sungai Balang, Lubukkilangan, Padang. Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

telah diterbitkan, di mana Kementerian Ketenagakerjaan diberikan mandat untuk menjadi 

leading sector dalam penyelenggaran pelatihan vokasi. 

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

telah diterbitkan, di mana Kementerian Ketenagakerjaan diberikan mandat untuk menjadi leading sector 

dalam penyelenggaran pelatihan vokasi. Kemnaker menyelenggarakan Bulan Pelatihan Vokasi ini untuk 

pertama kali, melibatkan beberapa pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi dan memfasilitasi pemangku kepentingan termasuk pencari kerja dan pemberi kerja tentang 

pentingnya penyelenggaraan pelatihan vokasi," ungkap Sub Koordinator Pemberdayaan dan Peningkatan 

Produktivitas BPVP Padang, Yanri kepada wartawan, Kamis (13/10). Bulan vokasi ini akan diselenggarakan 

melalui beberapa rangkaian acara antara lain Job Fair, Pameran Pelatihan Vokasi dan Layanan 

Ketenagakerjaan yang dikemas dalam kegiatan Open House di seluruh Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas di Indonesia."Ini merupakan bagian dari ekosistem pelatihan vokasi serta dalam 

kegiatan Festival Pelatihan Vokasi sebagai acara puncaknya," kata Yanri lagi. Untuk agenda Open House 

Pelatihan Vokasi digelar di seluruh Indonesia, termasuk BPVP Padang. Penyelenggaranaan ini digelar 17-

21 Oktober 2022 di BPVP Padang, Jalan Sungai Balang, Lubukkilangan, Padang."Sepanjang acara juga 

digelar pameran pelatihan vokasi, pameran produk BPVP atau alumni BPVP, job fair dan panggung 

hiburan," papar Yanri. Untuk Festival Pelatihan Vokasi, melibatkan tiga unit eselon satu di Kementerian 

Ketenagakerjaan, yaitu Setjen Pusat Pasar Kerja, Ditjen Binapenta (Dit PTKDN) dan Ditjen Binalavotas 

yang rencananya dilaksanakan Kamis-Sabtu, 28-30 Oktober 2022 di JCC Senayan Jakarta Pusat. 

Sementara, Pameran Pelatihan, Peralatan dan Produk Vokasi merupakan acara untuk menghadirkan 

replika kejuruan-kejuruan yang menjadi modalitas Kemnaker dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi 

lengkap dengan peralatan dan produk yang dihasilkan, serta kegiatan pelatihan yang diselenggarakan, di 

antaranya adalah kejuruan otomotif, mekanik, manufaktur, bangunan, culinary, fashion & creativity, 

integrated farming, digital business & technology. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sekaligus 

menginformasikan kepada para pemangku kepentingan bidang pelatihan vokasi tentang sumberdaya 

dan proses pelatihan vokasi yang selama ini diselenggarakan oleh Kemnaker. 
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Title Kadisnakerin: BKK Harus Optimal Menempatkan Lulusan Untuk 

Bekerja 

Author Name 

Media Vimanews.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://vimanews.id/kadisnakerin-bkk-harus-optimal-menempatkan-lulusan-untuk-bekerja 

Summary Pimpinan LPK Bakti Kencana Jaya Mulya (BKJM) Nurharja, dan Kepala Disnakerin Kota Tegal 

R. Heru Setyawan. "Tugas utama kita adalah menempatkan lulusan untuk bekerja," kata 

Kepala Disnakerin Kota Tegal R. Heru Setyawan. "BKK atau CDC harus bersinergi dengan 

Disnakerin dalam layanan informasi pasar kerja baik daring maupun luring, menyiapkan 

tamatan untuk memasuki dunia kerja dengan layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan, 

serta layanan perantaraan kerja yaitu membantu proses penempatan para lulusan," ungkap 

Heru. Menurutnya, upaya ini salah satunya bisa dilakukan melalui program Job Caf yang 

dibangun Disnakerin, dengan layanan info lowongan kerja, juga menyiapkan calon tamatan 

terkait kesiapan mengikuti psikotes dan menghadapi inteview. 

 

Sebanyak 18 SMK, lima perguruan tinggi, tiga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan jajaran pengurus 

Asosiasi Bursa Kerja Indonesia (ABKI) Cabang Tegal mengikuti Bimbingan Teknis yang digelar selama tiga 

hari, Selasa -Kamis (11-13 Oktober 2022) di Hotel Sun Q Ta, Guci, Kabupaten Tegal. Bimtek tersebut 

menghadirkan narasumber dari Forum Komunikasi BKK Provinsi Jawa Tengah Agus Nuryanto, Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Teny Diliana 

Yuliastuti. Pimpinan LPK Bakti Kencana Jaya Mulya (BKJM) Nurharja, dan Kepala Disnakerin Kota Tegal R. 

Heru Setyawan. "Tugas utama kita adalah menempatkan lulusan untuk bekerja," kata Kepala Disnakerin 

Kota Tegal R. Heru Setyawan. Heru mengingatkan agar BKK tidak sekedar ada hanya karena aturan 

mewajibkan pembentukan BKK di SMK atau Career Development Center (CDC) di perguruan tinggi. 

Namun belum optimal atau bersungguh-sungguh melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam 

menempatkan siswa atau mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan. "BKK atau CDC harus 

bersinergi dengan Disnakerin dalam layanan informasi pasar kerja baik daring maupun luring, 

menyiapkan tamatan untuk memasuki dunia kerja dengan layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan, 

serta layanan perantaraan kerja yaitu membantu proses penempatan para lulusan," ungkap Heru. 

Menurutnya, upaya ini salah satunya bisa dilakukan melalui program Job Caf yang dibangun Disnakerin, 

dengan layanan info lowongan kerja, juga menyiapkan calon tamatan terkait kesiapan mengikuti psikotes 

dan menghadapi inteview. Kemudiam membuat lamaran kerja, menyiapkan curriculum vitae, juga untuk 

yang berminat berwirausaha diajari membuat business plan dan akses permodalan ke lembaga 

keuangan. Agus Nuryanto menguraikan postur lembaga BKK yang ideal untuk dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya. Teny Diliana menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BKK agar berperan lebih 

optimal dan memantapkan sinergi dengan dinas yang punya tanggung jawab di bidang ketenaagakerjaan. 

Sementara Nurharja menginformasikan bahwa lembaganya membantu menyiapkan tamatan yang punya 

minat untuk mengikuti program pemagangan di Jepang, yang dikelola oleh IM Japan dan Kementerian 

Tenaga Kerja RI. Bimtek dikemas dengan serius tapi santai, tidak hanya penyampaian materi dan diskusi, 

tetapi juga diagendakan outbound agar terbentuk teamwork yang kompak dan sinergis dalam 

penempatan lulusan, dengan tujuan menurunkan angka pengangguran di Kota Tegal. "Saya merasa 

agenda ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja BKK di Kota Tegal. Disnakerin dapat menjadikan 
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acara ini rutin, setidaknya 2 tahun sekali, agar pengelola BKK dapat benar-benar menajalankan tugasnya 

dengan baik," jawab Solehin, Pembina ABKI Cabang Tegal ketika diminta feedback dari bimtek ini. Sanday 

Jamaludin, dari CDC Universitas Pancasakti juga menyampaikan hal yang sama. "Kami ke depan siap 

untuk lebih bersinergi dengan Disnakerin dan teman-teman Pengelola BKK, melaksanakan tanggung 

jawab bersama menurunkan tingginya angka pengangguran karena tamatan pendidikan yang tidak 

langsung bekerja atau berwirausaha," ungkapnya. Ditanya terpisah terkait Bimtek BKK yang diikutinya, 

Kepala SMK Bahari Moh. Yani Setianto, mengatakan bahwa persoalan mendasar yang perlu dibangun 

adalah merubah pola pikir (mindset) para lulusan pendidikan. "Apa yang dikatakan Kepala Disnakerin 

benar, kita ditantang memotivasi peserta didik untuk mampu merubah fixed mindset menjadi growth 

mindset, tamatan sekolah kita harus siap menghadapi tantangan, selalu termotivasi untuk berproses 

menjadi orang yang berhasil," tutur Yani. Tidak hanya outbound, Rabu malam seusai sesi materi di hari 

kedua Bimtek digelar BKK Idol Disnakerin 2022, semua perwakilan lembaga pendidikan wajib ber-karaoke 

menyanyi lagu bebas. Setelah penjurian ketat, tampil sebagai juara 1,2, dan 3 berturut-turut Rifki Dwi 

Kurniawan (STIMIK), Rudiyanto yang tenar dengan nama Rudi Iteng (SMK Al Ikhlas), dan Bambang Andi 

(ABKI). 
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Title BSU 2022 Sudah Cair ke 8,4 juta Pekerja, Jokowi: Terus Berjalan 

Sampai Selesai 

Author Okt 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5097530/bsu-2022-sudah-cair-ke-84-juta-pekerja-

jokowi-terus-berjalan-sampai-selesai 

Summary Sejauh ini BSU 2022 yang merupakan bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) telah disalurkan kepada 8,4 juta pekerja. "Dari 14,6 juta calon penerima BSU 

sudah tersalurkan kepada 8,4 juta pekerja di seluruh Tanah Air," ujar Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dalam keterangan resmi, Kamis (13/10/2022). Liputan6.com, Jakarta Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi 

Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan 

bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 2022 terus berjalan dengan baik. 

 

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai 

(BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan 

bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 2022 terus berjalan dengan baik."Hari ini kita kembali di Bandung 

membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan 

kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai 

selesai," ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos. Sementara itu, Presiden menyampaikan 

bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari 

target yang telah ditentukan oleh pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan 

mendekati selesai," tutur Kepala Negara. Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus 

menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Turut 

mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick 

Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama 

PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo )Jokowi) 

menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 kepada pekerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis 

(13/10.2022). Sejauh ini BSU 2022 yang merupakan bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) telah disalurkan kepada 8,4 juta pekerja. "Dari 14,6 juta calon penerima BSU sudah 

tersalurkan kepada 8,4 juta pekerja di seluruh Tanah Air," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 

keterangan resmi, Kamis (13/10/2022). Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziyah menambahkan, BSU 

2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 

orang atau setara 65,66 persen. Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 

orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang atau 69,80 persen. "Jadi Jawa Barat ini secara 

keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional," kata dia. hingga tahap 5, BSU 2022 disalurkan 

melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain 

yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "Rata-rata 
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yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui 

PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya. Lebih 

lanjut, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk 

mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 

dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, 

karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran 

BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini 

akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tegas Ida 

Fauziyah.Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. Saat ini BSU tahap 5 

sudah dibagikan kepada 263. 546 penerima. Ke depan, pemerintah masih akan memberikan BSU Rp 600 

ribu ini atau BLT BBM ini dalam beberapa tahap. BSU diberikan kepada pekerjaan dengan gaji Rp 3,5 juta 

atau dengan gaji maksimal setara upah minimum kabupaten atau kota. BSU ini diberikan kepada pekerja 

yang memenuhi persyaratan. Lantas, bagaimana jika orang tua dapat PKH? Apakah bisa dapat BSU? 

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Kamis (13/10) dijelaskan jika pekerja yang orang tuanya 

mendapatkan PKH tetap dapat BSU sepanjang NIK pekerja tidak menerima program bantuan pemerintah 

yang lain. Mulai dari seperti Kartu Prakerja, bantuan produktif usaha mikro tahun berjalan (PBUM), 

kemudian BLT BBM, PKH. Serta asalkan pekerja juga memenuhi persyaratan lainnya antara lain: - Warga 

Negara Indonesia (WNI) - Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022 - Gaji/ 

Upah paling banyak Rp 3,5 juta. Di mana, pekerja/ buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibuatkan atas 

hingga ratusan ribu penuhBukan PNS, TNI dan Polri Jadi dikatakan Selama memenuhi persyaratan diatas, 

bisa mendapatkan BSU, pekerja tetap berhak menerima BSU 2022 meski orang tua mendapatkan 

PKH.Pemerintah kembali mencairkan bantuan langsung tunai (BSU) sebesar Rp 600 ribu untuk tahap 

kelima pada hari ini. BSU tahap 5 sudah dicairkan kepada 263. 546 penerima. Pencairan bantuan langsung 

tunai (BLT) ini adalah subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja yang mempunyai penghasilan 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi. "Diterima 263. 546 penerima," jelas dia kepada Liputan6.com, Rabu 

(12/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 

(11/10/2022), mengungkapkan, BSU 2022 sudah disalurkan kepada 8.432.533 penerima. Penyaluran BSU 

tersebut sudah memasuki tahap kelima. "Penerimaan BSU sekarang sudah tahap yang ke -5. sampai 

dengan tahap yang ke-5 kita sudah menyalurkan kepada 8.432.533 orang. atau setara dengan 57,60 

persen," kata Ida. Ada sisa 6,2 juta penerima BSU yang akan disalurkan. Pihaknya terus menyisir data-

data penerima BSU agar tepat sasaran. Dia pun mengembalikan dana penerima BSU ke BPJS yang tidak 

memiliki rekening di bank Himbara. "Jadi sisa penerimanya ini ada 6,2 (juta) yang harus kami padankan 

lagi dan rata-rata mereka ini, ini sudah selesai semua untuk yang penerimanya memiliki rekening di bank 

himbara. Nah untuk selanjutnya yang kami kembalikan kepada BPJS itu karena datanya mereka tidak 

memiliki rekening di bank himbara," tuturnya. Dia memastikan akan terus mempercepat kerja sama 

dengan PT Pos Indonesia agar penyaluran BSU lebih cepat. Sebab, penyaluran akan memakan waktu lama 

jika penerima BSU membuka akun di bank-bank himbara. "Dengan kita bekerjasama dengan pt pos 

mempermudah mereka tampan harus membuka rekening bank himbara," tandas politisi PKB ini. 
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Title Legislator: BLK di ponpes tingkatkan SDM santri Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-

tingkatkan-sdm-santri 

Summary Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di 

pondok pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga 

bisa bersaing dengan lulusan lain dalam dunia pekerjaan. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di pondok 

pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga bisa bersaing dengan 

lulusan lain dalam dunia pekerjaan. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia bagi pondok 

pesantren, karena dunia semakin berkembang dengan pesat, sehingga mereka bisa bersaing dengan 

lulusan lain," katanya saat meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul Huda Lubukbasung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. Ia mengatakan kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui pendidikan di ponpes akan mewujudkan generasi muda ke depan 

yang bisa diandalkan.Tetapi, kata dia, mereka juga harus disiapkan dengan ilmu pengetahuan secara 

formal agar bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal. "Ada perbedaan antara sentra pendidikan 

keagamaan dengan sentra pendidikan formal. Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu mereka dengan 

kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun BLK di pondok pesantren ini," katanya. Ia menambahkan 

bangunan BLK sesuai standar dengan ada dua kelas, mebeler, dan seluruh peralatan lainnya. 

Pembangunan BLK itu menggunakan APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan sekitar Rp1 miliar.Ia 

berharap, masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan BLK guna menambah pengetahuan dan menjadi 

sentral pendidikan.BLK itu bisa menjadi sentra pengembangan produk usaha keci dan menengah di 

Agam, seperti penjualan bordir dan kerajinan tangan lainnya."BLK ini bisa menjadi server untuk 

pemasaran produk UKM di Agam," katanya.Ketua Yayasan Nurul Huda Lubukbasung Zulhendri Yusuf 

mengucapkan terima kasih atas bantuan ini sehingga bisa bermanfaat bagi santri untuk pengembangan 

ilmunya."BLK ini bakal kita manfaatkan sebaik mungkin dalam pengembangan ilmu santri," katanya. 
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Title Legislator: BLK di ponpes tingkatkan SDM santri Author Laila Syafarud 

Media Antara Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-sdm-

santri 

Summary Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di 

pondok pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga 

bisa bersaing dengan lulusan lain dalam dunia pekerjaan. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di pondok 

pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga bisa bersaing dengan 

lulusan lain dalam dunia pekerjaan. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia bagi pondok 

pesantren, karena dunia semakin berkembang dengan pesat, sehingga mereka bisa bersaing dengan 

lulusan lain," katanya saat meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul Huda Lubukbasung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. Ia mengatakan kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui pendidikan di ponpes akan mewujudkan generasi muda ke depan 

yang bisa diandalkan.Tetapi, kata dia, mereka juga harus disiapkan dengan ilmu pengetahuan secara 

formal agar bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal. "Ada perbedaan antara sentra pendidikan 

keagamaan dengan sentra pendidikan formal. Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu mereka dengan 

kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun BLK di pondok pesantren ini," katanya. Ia menambahkan 

bangunan BLK sesuai standar dengan ada dua kelas, mebeler, dan seluruh peralatan lainnya. 

Pembangunan BLK itu menggunakan APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan sekitar Rp1 miliar.Dia 

mengharapkan pemanfaatan BLK untuk pengembangan vokasi bagi santri dan dapat mengimbangi Ilmu 

keagamaan yang mereka dapat. "Inilah kita coba mengimbangi ilmu keagamaan dengan Ilmu formil, 

komputer dan lainnya sehingga bisa berimbang dalam menyiapkan generasi muda Agam yang siap 

bersaing dengan generasi lainnya di daerah lain," katanya.Ia berharap, masyarakat sekitar juga bisa 

memanfaatkan BLK guna menambah pengetahuan dan menjadi sentral pendidikan.BLK itu bisa menjadi 

sentra pengembangan produk usaha keci dan menengah di Agam, seperti penjualan bordir dan kerajinan 

tangan lainnya."BLK ini bisa menjadi server untuk pemasaran produk UKM di Agam," katanya.Ketua 

Yayasan Nurul Huda Lubukbasung Zulhendri Yusuf mengucapkan terima kasih atas bantuan ini sehingga 

bisa bermanfaat bagi santri untuk pengembangan ilmunya."BLK ini bakal kita manfaatkan sebaik mungkin 

dalam pengembangan ilmu santri," katanya. 
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Title Legislator: BLK di ponpes tingkatkan SDM santri Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-

tingkatkan-sdm-santri 

Summary Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di 

pondok pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga 

bisa bersaing dengan lulusan lain dalam dunia pekerjaan.  

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di pondok 

pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga bisa bersaing dengan 

lulusan lain dalam dunia pekerjaan. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia bagi pondok 

pesantren, karena dunia semakin berkembang dengan pesat, sehingga mereka bisa bersaing dengan 

lulusan lain," katanya saat meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul Huda Lubukbasung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. Ia mengatakan kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui pendidikan di ponpes akan mewujudkan generasi muda ke depan 

yang bisa diandalkan.Tetapi, kata dia, mereka juga harus disiapkan dengan ilmu pengetahuan secara 

formal agar bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal. "Ada perbedaan antara sentra pendidikan 

keagamaan dengan sentra pendidikan formal. Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu mereka dengan 

kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun BLK di pondok pesantren ini," katanya. Ia menambahkan 

bangunan BLK sesuai standar dengan ada dua kelas, mebeler, dan seluruh peralatan lainnya. 

Pembangunan BLK itu menggunakan APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan sekitar Rp1 miliar.Ia 

berharap, masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan BLK guna menambah pengetahuan dan menjadi 

sentral pendidikan.BLK itu bisa menjadi sentra pengembangan produk usaha keci dan menengah di 

Agam, seperti penjualan bordir dan kerajinan tangan lainnya."BLK ini bisa menjadi server untuk 

pemasaran produk UKM di Agam," katanya.Ketua Yayasan Nurul Huda Lubukbasung Zulhendri Yusuf 

mengucapkan terima kasih atas bantuan ini sehingga bisa bermanfaat bagi santri untuk pengembangan 

ilmunya."BLK ini bakal kita manfaatkan sebaik mungkin dalam pengembangan ilmu santri," katanya. 
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Title Legislator: BLK di ponpes tingkatkan SDM santri Author Laila Syafarud 

Media Antara Riau Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3179605/legislator-blk-di-ponpes-tingkatkan-

sdm-santri 

Summary Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di 

pondok pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga 

bisa bersaing dengan lulusan lain dalam dunia pekerjaan. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama mengatakan keberadaan Balai Latih Kerja (BLK) di pondok 

pesantren bermanfaat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) santri sehingga bisa bersaing dengan 

lulusan lain dalam dunia pekerjaan. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia bagi pondok 

pesantren, karena dunia semakin berkembang dengan pesat, sehingga mereka bisa bersaing dengan 

lulusan lain," katanya saat meresmikan BLK di Pondok Pesantren Nurul Huda Lubukbasung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat di Lubukbasung, Jumat. Ia mengatakan kegiatan keagamaan di ponpes memang 

dominan bagi santri karena melalui pendidikan di ponpes akan mewujudkan generasi muda ke depan 

yang bisa diandalkan.Tetapi, kata dia, mereka juga harus disiapkan dengan ilmu pengetahuan secara 

formal agar bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal. "Ada perbedaan antara sentra pendidikan 

keagamaan dengan sentra pendidikan formal. Untuk itu, kita juga harus menyiapkan ilmu mereka dengan 

kejuruan ilmu komputer, sehingga dibangun BLK di pondok pesantren ini," katanya. Ia menambahkan 

bangunan BLK sesuai standar dengan ada dua kelas, mebeler, dan seluruh peralatan lainnya. 

Pembangunan BLK itu menggunakan APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan sekitar Rp1 miliar.Ia 

berharap, masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan BLK guna menambah pengetahuan dan menjadi 

sentral pendidikan.BLK itu bisa menjadi sentra pengembangan produk usaha keci dan menengah di 

Agam, seperti penjualan bordir dan kerajinan tangan lainnya."BLK ini bisa menjadi server untuk 

pemasaran produk UKM di Agam," katanya.Ketua Yayasan Nurul Huda Lubukbasung Zulhendri Yusuf 

mengucapkan terima kasih atas bantuan ini sehingga bisa bermanfaat bagi santri untuk pengembangan 

ilmunya."BLK ini bakal kita manfaatkan sebaik mungkin dalam pengembangan ilmu santri," katanya. 
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Title Manajemen dan Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken 

Perjanjian Kerja Bersama 

Author Muhammad Tohir 

Media Bantenraya.co.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bantenraya.co.id/manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-

kerja-bersama 

Summary SERANG, BANTEN RAYA- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam upaya bersama mempercepat proses transformasi 

perusahaan. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama PLN 

Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali dan disaksikan 

oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada Rabu, 12 Oktober 2022. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah bersama antara 

manajemen dengan Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan 

mengedepankan dialog dalam mengeratkan komunikasi. Saya imbau bangun semua 

kekuatan, rangkul semuanya, ajak semua kerja sama dan membesarkan PLN ini, rumah 

bersama ini," ujar Afriansyah. 

 

SERANG, BANTEN RAYA- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) meneken Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) dalam upaya bersama mempercepat proses transformasi perusahaan. Penandatanganan 

ini dilakukan di Kantor Pusat PLN antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat 

Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali dan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

pada Rabu, 12 Oktober 2022. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah 

bersama antara manajemen dengan Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat transformasi dengan 

mengedepankan dialog dalam mengeratkan komunikasi. "Dialog sosial ini penting, komunikasi bisa jalan. 

Apapun yang terjadi dengan diskusi dan dialog bisa selesai. Sumbatan bisa kita selesaikan dengan arif dan 

bijaksana. Saya imbau bangun semua kekuatan, rangkul semuanya, ajak semua kerja sama dan 

membesarkan PLN ini, rumah bersama ini," ujar Afriansyah. 
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Title Ini Cara Ambil BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos, 

Bawa KTP! 

Author Zuhirna Wulan Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/14/320/2687168/ini-cara-ambil-blt-subsidi-

gaji-rp600-000-di-kantor-pos-bawa-ktp 

Summary Kemudian, untuk pengambilan BSU di kantor Pos, sebaiknya pekerja memenuhi syaratnya 

dulu. Dirangkum Okezone, Jumat (14/10/2022), berikut cara pencairan BLT subsidi gaji di 

kantor pos:. BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 bisa diambil di PT 

Pos Indonesia. Tentu hal ini menjadi kabar bahagia bagi pekerja yang tak memiliki rekening 

Bank Himbara. 

 

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 bisa diambil di PT Pos Indonesia.Tentu hal 

ini menjadi kabar bahagia bagi pekerja yang tak memiliki rekening Bank Himbara.Dari catatan 

Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ada sekitar 1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU melalui 

pencairan di Pos Indonesia.Kemudian, untuk pengambilan BSU di kantor Pos, sebaiknya pekerja 

memenuhi syaratnya dulu.Dirangkum Okezone, Jumat (14/10/2022), berikut cara pencairan BLT subsidi 

gaji di kantor pos:1. Pastikan pekerja menerima undangan dari pemerintah desa atau RT/RW2. Datang 

ke lokasi sesuai undangan3. Bawa KTP4. Bawa KK.Serta Pos Indonesia juga memastikan bakal 

menyalurkan BSU dengan datang ke komunitas/perusahaan maupun diantar langsung ke rumah 

penerima BSU.Adapun Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, untuk penerima BSU yang 

tidak mempunyai Bank Himbara, BSU akan disalurkan melalui Pos Indonesia.Namun waktu 

penyalurannya menunggu setelah penyaluran melalui Bank Himbara rampung seluruhnya."Setelah 

mereka semua yang Bank Himbara sudah selesai disalurkan, tinggal yang tidak memiliki nomor rekening 

Bank Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia," pungkasnya. 
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Title Lowongan Kerja! Dibuka Rekrutmen PT PLN Terakhir Tanggal 16 

Oktober 2022, Dicari Posisi Berikut 

Author Jejak Kasustv 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/14/lowongan-kerja-dibuka-rekrutmen-pt-pln-

terakhir-tanggal-16-oktober-2022-dicari-posisi-berikut 

Summary BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau dikenal dengan PT PLN (Persero) saat ini 

sedang membuka lowongan kerja. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 16 Oktober 2022. 

Pencari kerja yang ingin berkarir di Badan Usaha Milik Negara BUMN, salah satu instansi 

BUMN sedang membuka lowongan kerja terbaru tahun ini. Bersumber dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, ada dua program rekrutmen yang dibuka oleh PLN 

yaitu Fresh Graduate Indonesia Career dan Pro Hire Indonesia Career Excellence. 

 

 

 

Pencari kerja yang ingin berkarir di Badan Usaha Milik Negara BUMN, salah satu instansi BUMN sedang 

membuka lowongan kerja terbaru tahun ini. BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau dikenal 

dengan PT PLN (Persero) saat ini sedang membuka lowongan kerja.Bersumber dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, ada dua program rekrutmen yang dibuka oleh PLN yaitu Fresh 

Graduate Indonesia Career dan Pro Hire Indonesia Career Excellence. Berikut ini informasi posisi dan 

persyaratan rekrutmen BUMN PLN Group tahun 2022.Pendaftaran dibuka hingga tanggal 16 Oktober 

2022. Pelamar yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar secara online di situs Rekrutmen PLN.Hati-

hati dengan penipuan yang mengatasnamakan PLN Group karena rekrutmen ini tidak dipungut biaya 

apapun. S2 jurusan Data Science Minat profesi manajemen digital - IPK minimal 3,00- S2 jurusan 

Keuangan, Manajemen, Manajemen Keuangan, Teknik Industri Segera Daftar! Lowongan Kerja BUMN 

Sucofindo, Simak Syarat dan JabatannyaMinat profesi enjiniring transmisi dan gardu induk - Berusia 

maksimal 45 tahun- IPK minimal 3,00- S2 jurusan Teknik Elektro Minat profesi enjiniring pembangkitan - 

IPK minimal 3,00- S2 jurusan Energi Baru Terbarukan, Teknik Elektro, Teknik Kimia Minat profesi teknologi 

informasi- IPK minimal 3,00- S2 jurusan Data Science Minat profesi manajemen perusahaan - IPK minimal 

3,00- S2 jurusan Administrasi Bisnis, Manajemen Aset, Manajemen Binsis, Manajemen Investasi Bank 

Minat profesi niaga - IPK minimal 3,00- S2 jurusan Big Data dan Business Intelligence, Digital Marketing 

dan Analytics 
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Title Status Penerima BSU 2022 Masih Calon? Ini Jawaban Terbaru 

dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682011/status-penerima-bsu-2022-

masih-calon-ini-jawaban-terbaru-dari-kemnaker 

Summary Beberapa hari yang lalu Kemnaker baru saja mengumumkan pencairan BSU 2022 tahap 5 

sebesar Rp. Dirilis PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram milik @kemnaker, berikut ini 

penjelasan terkait BSU 2022 yang masih calon. 600.000. Pekerja yang bisa mengambil dana 

BSU 2022 ini adalah pekerja yang memiliki gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta. Sementara 

itu, masih banyak pekerja yang mengaku dirinya sudah cukup lama ada di status 'calon' 

penerima BSU 2022 dan tak kunjung mendapatkan dana tersebut. 

 

 

 

Beberapa hari yang lalu Kemnaker baru saja mengumumkan pencairan BSU 2022 tahap 5 sebesar 

Rp.600.000.Pekerja yang bisa mengambil dana BSU 2022 ini adalah pekerja yang memiliki gaji atau upah 

di bawah Rp3,5 juta.Sementara itu, masih banyak pekerja yang mengaku dirinya sudah cukup lama ada 

di status 'calon' penerima BSU 2022 dan tak kunjung mendapatkan dana tersebut."1 bulan status masih 

status calon blm cair," ujar akun Instagram @arfan*** melalui kolom komentar di akun Kemnaker."Mau 

ngeluh percuma ga direspon. Tpi status udah satu bulan lebih masih calon terus ga berubah berubah." 

Ujar kembali akun Instagram @royba*** dalam kolom komentar.Lalu, apa makna dari status 'calon', dan 

bagaimana solusinya mengatasinya?Dirilis PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram milik @kemnaker, 

berikut ini penjelasan terkait BSU 2022 yang masih calon. 
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Title BSU Tahap 5 Mulai Cair, Pekerja yang Tidak Punya Rekening Bisa 

Terima Dana Rp600. 000 di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095682099/bsu-tahap-5-mulai-cair-pekerja-

yang-tidak-punya-rekening-bisa-terima-dana-rp600000-di-sini 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 sudah mulai cair dan telah disalurkan pemerintah 

pada beberapa hari yang lalu. Dana BSU tahap 5 ini bisa pekerja terima melalui bank 

pemerintah bagi yang mempunyai rekening dan Pos Indonesia bagi yang tidak punya 

rekening. Penyaluran BSU ini sudah diterima lebih dari 8 juta pekerja di seluruh Indonesia 

dan masih akan terus disalurkan melalui BSU tahap 5. Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari 

Instagram @posindonesia.ig, Kemenaker telah melakukan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahap 5 sejak tanggal 10 Oktober 2022 lalu. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 sudah mulai cair dan telah disalurkan pemerintah pada beberapa 

hari yang lalu.Penyaluran BSU ini sudah diterima lebih dari 8 juta pekerja di seluruh Indonesia dan masih 

akan terus disalurkan melalui BSU tahap 5.Dana BSU tahap 5 ini bisa pekerja terima melalui bank 

pemerintah bagi yang mempunyai rekening dan Pos Indonesia bagi yang tidak punya rekening.Dikutip 

PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram @posindonesia.ig, Kemenaker telah melakukan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sejak tanggal 10 Oktober 2022 lalu.Sampai dengan tahap 5 ini, BSU 

telah disalurkan kepada 8.431.666 pekerja di seluruh Indonesia.Untuk pekerja yang tidak memiliki 

rekening Bank, makan BSU akan disalurkan melalui Pos Indonesia dan tercatat ada sebanyak 1,4 juta 

pekerja.Jika pekerja ingin mengecek apakah namanya tercatat sebagai penerima bantuan dapat dilihat 

melalui link resmi kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Title Menaker Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Terkait Penyaluran BSU 

di Bandung Secara Langsung 

Author Reporter 

Media Madura Raya Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-

Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung 

Summary Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432. 533 

orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi. AKSARA 

KHATULISTIWA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Prsiden RI 

Joko Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial dari pemerintah berupa bantuan subsidi 

gaji atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

(KCP) Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Menaker Ida Fauziyah juga menambahkan 

bahwa BSU tahun 2022 ini telah tersalurkan melalui lima tahap. 

 

 

 

AKSARA KHATULISTIWA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Prsiden RI Joko 

Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial dari pemerintah berupa bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) 

kepada pekerja atau buruh di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung, Jawa Barat, 

Kamis (13/10/2022).Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

8.432. 533 orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi.Menaker Ida Fauziyah 

juga menambahkan bahwa BSU tahun 2022 ini telah tersalurkan melalui lima tahap. Pada tahap kesatu 

hingga tahap kelima telah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen.BSU di Jawa 

Barat tekag disalurkan sebanyak 1.135.248 orang atau setara dengan 69,80 persen.Sementara itu, target 

target penyaluran BSU di Jawa Barat sebanyak 1.626.319 orang. 
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Title Menaker Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Terkait Penyaluran BSU 

di Bandung Secara Langsung 

Author Reporter 

Media Jurnalis Indonesia Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnalisindonesia.id/read/112187/Menaker-Dampingi-Presiden-Jokowi-Tinjau-

Terkait-Penyaluran-BSU-di-Bandung-Secara-Langsung 

Summary Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 8.432. 533 

orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi. AKSARA 

KHATULISTIWA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Prsiden RI 

Joko Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial dari pemerintah berupa bantuan subsidi 

gaji atau upah (BSU) kepada pekerja atau buruh di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

(KCP) Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Menaker Ida Fauziyah juga menambahkan 

bahwa BSU tahun 2022 ini telah tersalurkan melalui lima tahap. 

 

 

 

AKSARA KHATULISTIWA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Prsiden RI Joko 

Widodo untuk menyerahkan Bantuan Sosial dari pemerintah berupa bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) 

kepada pekerja atau buruh di Pt Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung, Jawa Barat, 

Kamis (13/10/2022).Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

8.432. 533 orang. "Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pekerja dan buruh di seluruh Tanah Air," jelas Presiden Jokowi.Menaker Ida Fauziyah 

juga menambahkan bahwa BSU tahun 2022 ini telah tersalurkan melalui lima tahap. Pada tahap kesatu 

hingga tahap kelima telah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen.BSU di Jawa 

Barat tekag disalurkan sebanyak 1.135.248 orang atau setara dengan 69,80 persen.Sementara itu, target 

target penyaluran BSU di Jawa Barat sebanyak 1.626.319 orang. 
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Title Menaker: KOPRI Harus Berikan Manfaat bagi Perempuan Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-perempuan 

Summary Dalam sambutannya Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus 

memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. 

"Ketika membahas ketimpangan digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi 

generasi perempuan yang melek digital," ujar Menaker. Menaker mengungkapkan, hasil 

riset dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyebutkan, 

perempuan yang masuk kategori rentan kerap terbentur hambatan mental dalam 

penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital. "Padahal, kesetaraan gender pada 

dunia digital juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan Sustainable 

Development Goals (SDGs) 2030," kata Menaker. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada peringatan Hari 

Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (14/10).Dalam sambutannya 

Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing."Ketika membahas ketimpangan digital 

bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan yang melek digital," ujar 

Menaker.Menaker mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, perempuan yang masuk kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital."Padahal, kesetaraan gender pada 

dunia digital juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030," kata Menaker.Menaker mengharapkan KOPRI dapat mengakselerasi kompetensi dan 

keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam kemajuan 

pergerakan organisasi KOPRI."Oleh karena itu, KOPRI menjadi bagian penting sebagai agent of change 

untuk memperjuangkan perubahan, perbaikan dan kemajuan kaum perempuan di Indonesia," paparnya. 
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Title Menaker : KOPRI Harus Berikan Manfaat bagi Kemajuan 

Kaum Perempuan 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 14 October 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/menaker-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-

perempuan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi pembicara 

pada peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional, 

Jakarta, Jumat (14/10/2022). Dalam sambutannya, Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai 

organisasi pergerakan harus memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang 

dimulai dari diri masing-masing. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada 

peringatan Hari Lahir (Harlah) yang ke-55 tahun, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (14/10/2022). 

Dalam sambutannya, Menaker menyampaikan, KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker. Ida mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, perempuan yang masuk kategori rentan kerap terbentur hambatan 

mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital. "Padahal, kesetaraan gender pada 

dunia digital juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030," kata Ida. Ia mengharapkan, KOPRI dapat mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang 

dimiliki agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam kemajuan pergerakan 

organisasi KOPRI. "Oleh karena itu, KOPRI menjadi bagian penting sebagai agent of change untuk 

memperjuangkan perubahan, perbaikan dan kemajuan kaum perempuan di Indonesia," pungkasnya. 
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