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Summary

1. 30 Miris,
5
May Pengecat Fly
2022 Over Cileungsi
tak Dilengkapi
APD

Negative Jurnal
Bogor

2. 30 Banten Harus 6
May Sejajar Dengan
2022 yang Lain

Positive

Banten Pos "Selamat datang di tanah Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, Saat ini 129 tahunkita memperingati
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau terdapat
pemikiran besar Islam, ba- nyak sekali pemikiranpemikiran beliau dan telah kita dibuktikan dan telah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yangitu menjadi
dasar pemikiran fi- losofi kita, sampai saat ini terus untuk
menjadi dasar keislaman khususnya dalam membangun
Indonesia," kata A1 Muktabar saat menyampaikan sambutannya pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum&aposat (27/5). La juga menyampaikan Haul Syekh
Nawawi Al-Bantani akan terus dilaku- kan
setiaptahunnya, lantaran memiliki banyaknilai-nilai
esensi dasar sebagai pedoman membangun khususnya
Provinsi Banten serta tentu membangun Indonesia.

3. 30 Garudafood 6
May Raih
2022 Penghargaan
Menaker

Positive

Kedaulatan Garudafood Raih Penghargaan Menaker. - PT Garudafood
Rakyat
Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) meraih dua penghargaan
sekali- gus, yakni Penerapan Sis- tem Manajemen Keselamatan Kesehatan Keija (SMK3) dan Penghargaan
Kecelakaan Nihil atau Zero Accident Award (ZAA) yang
diberikan oleh Kertienterian Ketenaga- keijaan Republik
Indonesia pada Selasa 24 Mei 2022 di di ruang Birawa
Hotel Bidakara, Jakarta. Penghargaan tersebut di tern ma
untuk pertama ka- linya oleh PT Garudafood yang
berlokasi di Gresik Jawa Timur. Dalam siaran persnya
kepada media di Sema- rang, Direktur PT Garudafood
Putra Putri Jaya Tbk Basuki Nur Rokhman
mengungkapkan Penghargaan Sistem Manajemen.

4. 30 Naik,
May Perusahaan
2022 Terapkan K3

Neutral

Pikiran
Rakyat

3

Miris, Pengecat Fly Over Cileungsi tak Dilengkapi APD.
Cileungsi | Jurnal Bogor. PEMANDANGAN men- gerikan
tampak saat melin- tasi dibawah flyover Cileungsi.
Sejumlah pekerja pengecatan fly-over Cileungsi yang
bekerja pada ketinggian terlihat tanpa dilengkapi dengan
alat pelindung diri (APD) saat bekerja.

. Naik, Perusahaan Terapkan K3. BANDUNG- Jumlah
perusahaan yang memperhatikan kesela- matan dan
kesehatan kerja (K3) semakin meningkat. Hal itu ter- lihat
dari jumlah penghargaan K3 dari Kementerian
Ketenagaker- jaan tahun ini yang mengalami kenaikan.
2

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berkomitmen kepada seluruh
stakeholder dan perusahaan-perusahaan yang ada di
Jawa Barat dapat memaksimalkan penerapan K3.
5. 30 Pj Gubernur 8
May Pemikiran
2022 Syekh Nawawi
Menjadi Dasar
Membangun
Bangsa

Positive

Tangsel
Pos

. Pj Gubernur: Pemikiran Syekh Nawawi Menjadi Dasar
Membangun Bangsa. SERANG-Penjabat (Pj) Gubernur
Ban- ten Ai Muktabar menghadiri rangkaian kegiatan
Haul ke-129 Syekh Nawawi Al- Bantani di Pondok
Pesantren Annawawi Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten. Selamat datang di tanah Tanara, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten, Saat ini 129 tahun kita
memperingati Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terda- pat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita dibuktikan dan
telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang itu
menj adi dasar pemikiran filosofi kita, sampai saat ini
terus untuk menjadi dasar keislaman khususnya dalam
membangun Indonesia, ucap Al Muktabar saat
menyampai- kan sambutannya pada Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani, Jumat (27/5). Sementara, Wakil
Presiden Republik Indonesia K.H Maruf Amin
menyampaikan Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau mencontohkan
kepada semua pihak.

6. 30 BADAI PHK
May LANDA
2022 STARTUP,
SIAPA
BERTAHAN

Positive

Koran
Sindo

Badai PHK Landa Startup, Siapa Bertahan?. . 4.
GELOMBANG EFISIENSI PERUSAHAAN RINTISAN. Hanya
dalam sepekan, tiga perusahaan rintisan (startup)
melakukan pengurangan karyawan.

1

3

Title

Naik, Perusahaan Terapkan K3

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

30 May 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/PIKIRAN_RAKYAT1/Naik,%20Perusahaan%20Terapkan%20K3=1=3=1.jpg

Neutral

Summary . Naik, Perusahaan Terapkan K3. BANDUNG- Jumlah perusahaan yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) semakin meningkat. Hal itu ter- lihat dari jumlah penghargaan
K3 dari Kementerian Ketenagaker- jaan tahun ini yang mengalami kenaikan. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berkomitmen kepada seluruh stakeholder dan perusahaan-perusahaan
yang ada di Jawa Barat dapat memaksimalkan penerapan K3.

4

Title

Miris, Pengecat Fly Over Cileungsi tak Dilengkapi APD

Media Jurnal Bogor

Reporter

Date

30 May 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/JURNAL_BOGOR1/Miris,%20Pengecat%20Fly%20Over%20Cileungsi%20tak%20Dilengkapi%
20APD=1=5=1.jpg

Negative

Summa Miris, Pengecat Fly Over Cileungsi tak Dilengkapi APD. Cileungsi | Jurnal Bogor. PEMANDANGAN
ry
men- gerikan tampak saat melin- tasi dibawah flyover Cileungsi. Sejumlah pekerja pengecatan
fly-over Cileungsi yang bekerja pada ketinggian terlihat tanpa dilengkapi dengan alat pelindung
diri (APD) saat bekerja.

5

Title

Banten Harus Sejajar Dengan yang Lain

Media

Banten Pos

Reporter

Date

30 May 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/BANTEN_POST1/Banten%20Harus%20Sejajar%20Dengan%20yang%20Lain=1=6=1.jpg

Positive

Summary "Selamat datang di tanah Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Saat ini 129 tahunkita
memperingati Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita dibuktikan dan telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia yangitu menjadi dasar pemikiran fi- losofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya dalam membangun Indonesia," kata A1 Muktabar
saat menyampaikan sam- butannya pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Jum&aposat
(27/5).

6

Title

Pj Gubernur Pemikiran Syekh Nawawi Menjadi Dasar Membangun Bangsa

Media Tangsel Pos

Reporter

Date 30 May 2022

Tone

Page 8

PR Value

Link

Positive

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/TANGSEL_POS1/Pj%20Gubernur%20Pemikiran%20Syekh%20Nawawi%20Menjadi%20Dasar
%20Membangun%20Bangsa=1=8=1.jpg

Summ Pj Gubernur: Pemikiran Syekh Nawawi Menjadi Dasar Membangun Bangsa. SERANG-Penjabat (Pj)
ary
Gubernur Ban- ten Ai Muktabar menghadiri rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh Nawawi AlBantani di Pondok Pesantren Annawawi Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selamat
datang di tanah Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Saat ini 129 tahun kita memperingati
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau terda- pat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia yang itu menj adi dasar pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus untuk menjadi dasar
keislaman khususnya dalam membangun Indonesia, ucap Al Muktabar saat menyampai- kan
sambutannya pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Jumat (27/5).

7

Title

Garudafood Raih Penghargaan Menaker

Media

Kedaulatan Rakyat

Reporter

Date

30 May 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/KEDAULATAN_RAKYAT1/Garudafood%20Raih%20Penghargaan%20Menaker%20=1=6=1.jp
g

Positive

Summar Garudafood Raih Penghargaan Menaker. - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) meraih
y
dua penghargaan sekali- gus, yakni Penerapan Sis- tem Manajemen Kesela- matan Kesehatan
Keija (SMK3) dan Penghargaan Kecelakaan Nihil atau Zero Accident Award (ZAA) yang diberikan
oleh Kertienterian Ketenaga- keijaan Republik Indonesia pada Selasa 24 Mei 2022 di di ruang
Birawa Hotel Bidakara, Jakarta. Penghargaan tersebut di tern ma untuk pertama ka- linya oleh
PT Garudafood yang berlokasi di Gresik Jawa Timur. Dalam siaran persnya kepada media di
Sema- rang, Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Basuki Nur Rokhman mengungkapkan
Penghargaan Sistem Manajemen.

8

Title

BADAI PHK LANDA STARTUP, SIAPA BERTAHAN

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

30 May 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/KORAN_SINDO1/BADAI%20PHK%20LANDA%20STARTUP,%20SIAPA%20BERTAHAN=1=1=1.
jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0530/KORAN_SINDO1/BADAI%20PHK%20LANDA%20STARTUP,%20SIAPA%20BERTAHAN=2=1=1.
jpg

Positive

Summar Badai PHK Landa Startup, Siapa Bertahan?. . 4. GELOMBANG EFISIENSI PERUSAHAAN RINTISAN.
y
Hanya dalam sepekan, tiga perusahaan rintisan (startup) melakukan pengurangan karyawan.
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No Date News Title

Tone

Media

Summary

1.

27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radar Babel BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

2.

27 Kepastian Tanggal BSU 2022 Positive Ayo
May Cair, Ini Ciri dan Tanda Dapat
Semarang
2022 Rp1 juta Ditransfer ke Rekening

3.

27 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan Kepada
Keluarga Pekerja

Sempat dijanjikan cair pada bulan April 2022,
Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta
ternyata batal dibagikan. Saat ini
Kementerian sedang menggodok petunjuk
teknis dan kebijakan program BSU 2022.
Banyak pekerja yang penasaran dengan
kepastian tanggal BSU 2022 cair. Sampai saat
ini, memang belum pasti tanggal BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair.

Positive Bogor Kita "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26
miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat
kecelakaan kerja. Penyerahan santunan
tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
12

Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022). Di
tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Bogor Kota Mias Muchtar
mengucapkan bela sungkawa kepada lima
ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.
4.

27 Kamu Dapat BLT Gaji Rp 1 Juta? Neutral Detik
May Cek Namamu di Sini
2022

5.

27 Kamu Dapat BLT Gaji Rp 1 Juta? Neutral Obligasi.id BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah
May Cek Namamu di Sini
(BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah.
2022
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui
apakah dirinya termasuk sebagai penerima
BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki
rekening di bank Himbara, penerima manfaat
masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp
1 juta tersebut melalui pembukaan rekening
kolektif. Berikut cara cek nama penerima BLT
gaji Rp 1 juta:.

6.

27 Batal Cair April 2022, Kapan
Neutral Newssetup. Kolom komentar di unggahan akun Instagram
May BSU 2022 Bakal Digelontorkan?
kontan.co.i resmi Kementerian Ketenagakerjaaan
2022
d
(@kemnaker) pun kerap dibanjiri pertanyaan
warganet terkait pencairan BSU 2022. Lantas
kapan BSU 2022 cair?. Staf Khusus Menaker
Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa
pencairan BSU 2022 harus menunggu
aturannya rampung. Mudah-mudahan akhir
13

BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui
apakah dirinya termasuk sebagai penerima
BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1
juta. Sedangkan, bagi mereka yang tidak
memiliki rekening di bank Himbara, penerima
manfaat masih dapat mencairkan BSU atau
BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui
pembukaan rekening kolektif. Rencananya
bantuan ini akan dibagikan kepada 8,8
pekerja yang memiliki penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta per bulan.

bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita kepada
Kompas.com. Awalnya, Kemenaker melalui
Sekretaris Jenderalnya Anwar Sanusi
mengatakan subsidi gaji untuk pekerja bakal
cair bulan April 2022.
7.

27 Peraturan Bantuan Subsidi Gaji Neutral Borobudur Program bantuan subsidi upah atau subsidi
May Akan Dipercepat Agar Segera
News
gaji disalurkan kepada pekerja yang
2022 Cair Bulan Depan
terdampak pandemi Covid-19 pada tahun ini.
Hal tersebut diumumkan langsung oleh
pemerintah beberapa waktu lalu. Lantas,
kapankah penyaluran BSU tersebut dimulai?
Baca sampai selesai, berikut penjelasannya.

8.

27 VIRAL : Zero Accident di
May Perusahaan Tetap Menjadi
2022 Perhatian Pemerintah, Ini
Alasannya

Positive Tugunews.c - Sejumlah perusahaan yang beroperasi di
om
Aceh, meraih Penghargaan Zero Accident dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI. Perusahaan
swasta yang bergerak di bidang Konstruksi
ada PT Harum Jaya, satu satu perusahaan di
Aceh yang diundang langsung oleh
Kementrian Ketenagakerjaan untuk hadir ke
Jakarta pada acara penyerahan penghargaan
tersebut. Perusahaan-perusahaan itu, mulai
perusahaan sedang hingga besar perusahaan
swasta hingga BUMN. Secara keseluruhan,
ada 43 perusahaan lainnya dari provinsi Aceh
ditetapkan sebagai penerima penghargaan
tersebut.

9.

27 Disperinaker Kendal Datangi
May Perusahaan yang Belum Beri
2022 THR

Neutral Radar
Semarang
Jawapos

Langkah itu juga berlaku bagi perusahaan
yang masih menunggak gaji karyawan dan
perusahaan yang masih memberikan gaji di
bawah UMR. Pihaknya meminta perusahaan
mematuhi peraturan yang ada. "Untuk THR
itu sudah ada aturannya dari Kementerian
Tenaga Kerja, jadi nanti kami akan verifikasi
lapangan, permasalahannya apa supaya bisa
diselesaikan," ujarnya. Pihaknya juga akan
mengedukasi perusahaan yang masih
memberi gaji di bawah UMR.

10. 27 Puluhan Unit Usaha dan Mitra Positive Monitor
Sebanyak 28 perusahaan yang merupakan
May Pemasok APP Sinar Mas Raih
Tangerang unit usaha dan mitra pemasok Asia Pulp &
2022 Penghargaan Manajemen K3
Paper (APP) Sinar Mas yang bergerak di
Dari Kemnaker
bidang industri kehutanan Hutan Tanaman
Industri (HTI) di wilayah Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan
14

Kalimantan Timur, serta pabrik kertas PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) Tangerang
mills meraih penghargaan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan untuk kategori serifikat
emas dan bendera emas. "Pencapaian ini
merupakan komitmen dan dukungan kami
kepada pemerintah dalam implementasi
penerapan manajemen K3 (SMK3) di lingkup
perusahaan, baik unit usaha kami maupun
mitra kami dari mulai hulu sampai dengan
hilir," terang Direktur APP Sinar Mas
Suhendra Wiriadinata di tempat terpisah.
Suhendra menambahkan, melalui
penghargaan ini menjadi motivasi dan
komitmen bagi APP Sinar Mas untuk
mengimplementasikan aspek-aspek K3 dalam
upaya meningkatkan kinerja perusahaan.
Penghargaan Sistem Manajemen
Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah
bagian dari sistem manajemen perusahaan
dalam pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya
tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
11. 27 RAPP Raih Penghargaan P2
Positive Riau 24
May Covid-19 dan K3 dari Kemnaker
2022

15

Selain penghargaan K3 dan Program
Penanggulangan HIV AIDS, PT Riau Andalan
Pulp and Paper (RAPP) juga diganjar
penghargaan sebagai perusahaan yang
berhasil dalam melakukan Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19).
RAPP kata dia, juga berhasil dalam
melakukan Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19 (P2 COVID-19) dan berhasil
menjalankan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
dan program HIV-AIDS. Kemudian, kami juga
mengakui bahwa RAPP sangat pantas
mendapatkan apresiasi atas capaian K3 dan
penanggulangan Covid-19," ucapnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali
memberikan penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Award.

12. 27 Wapres Serahkan Manfaat
Positive Harianbang "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan
May Program dan Beasiswa BPJS
sa.net
dalam menyelenggarakan jaminan sosial,"
2022 Ketenagakerjaan pada Keluarga
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
Pekerja
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Kendari, HB.net- Wakil Presiden
Ma'ruf Amin menyerahkan santunan
kematian dan manfaat beasiswa pendidikan
sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris
atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat
kecelakaan kerja. Penyerahan santunan
tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
Meohai Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja (JKK),
manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.
13. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Merdeka

14. 27 Herman Deru untuk Ke Empat Positive Tribun
May Kalinya Dinobatkan Sebagai
News
2022 Gubernur Pembina K3 Terbaik
Sumsel

16

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru
dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H
Mawardi Yahya, Pemerintah Provinsi
Sumatra Selatan kembali menorehkan
prestasi tingkat nasional baru saja mendapat
penghargaan sebagai Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional
untuk ke empat kalinya secara berturutturut.. TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatra
Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur
Sumatra Selatan H Mawardi Yahya,
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali
menorehkan prestasi tingkat nasional. Baru
saja mendapat penghargaan sebagai
pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya
secara berturut-turut. Gubernur Sumatra
Selatan H Herman Deru melalui Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan H. Koimudin mengatakan
penghargaan K3 yang diberikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah
ini karena Sumatra Selatan zero accident.
15. 27 Inilah Kriteria Penerima BSU, Neutral Tribun
May Segera Cek Status BSU 2022
News
2022 Senilai Rp 1 Juta Secara Online

Cara Cek Status BSU 2022 Secara Online:.
Ilustrasi Uang- Bantuan subsidi upah (BSU)
pekerja senilai Rp 1 juta rencananya cair
tahun 2022, simak kriteria penerima dan cara
mengecek status BSU secara online. Kriteria
Penerima BSU Tahun 2022. Ilustrasi UangBantuan subsidi upah (BSU) pekerja senilai Rp
1 juta rencananya cair tahun 2022, simak
kriteria penerima dan cara mengecek status
BSU secara online.

16. 27 Menunggu Pencairan BSU
May 2022, Ini Cara Cek Apakah
2022 Anda Terdaftar sebagai
Penerima atau Tidak

Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar
sebagai penerima BSU atau bukan juga bisa
melalui laman BPJS Ketenagakerjaan.
Tahapan itu antara lain merampungkan
regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan, me-review data
calon penerima dengan BPJS
Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan
pihak bank himbara sebagai penyalur subsidi
kepada para penerima. Tahapan itu antara
lain merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan
merevisi anggaran bersama Kementerian
Keuangan, me-review data calon penerima
dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan
berkoordinasi dengan pihak bank himbara
sebagai penyalur subsidi kepada para
penerima. Sembari menunggu kejelasan

Neutral Kompas
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waktu pencairan BSU, ada baiknya Anda
melakukan pengecekan mandiri untuk
mengetahui apakah Anda termasuk salah
satu penerima bantuan ini atau bukan.
17. 27 PT Harum Jaya Kembali Raih
May Penghargaan Zero Accident
2022 2022

Positive Acehekspre PT. Harum Jaya berhasil meraih Penghargaan
s
Zero Accident di tahun 2022 dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia. Penghargaan kecelakaan nihil
tersebut diserahkan langsung oleh Menteri
Keternagakerjaan RI, Dr Hj Ida Fauziyah, MSi
kepada 3 Perusahaan perwakilan dan
Direktur Utama PT. Harum Jaya, Mansur S
hadir di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 24
Mei 2022. Direktur PT. Harum Jaya, Mansur S
mengucapkan terima kasih atas penghargaan
Zero Accident yang telah diberikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan RI. PT. Harum
Jaya dari Provinsi Aceh menerima
penghargaan kecelakaan nihil (zero accident
award), penganugerahan penghargaan
tersebut diserahkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Dr Hj Ida Fauziyah, MSi.

18. 27 Kapan BSU Karyawan 2022
May Dicairkan? Ini Jawaban
2022 Kemenaker

Neutral Tribun Jogja Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 bagi para
pekerja yang terdampak pandemi akan
digelontorkan pemerintah. Rencananya
dicairkan April 2022 namun hingga kini BSU
belum juga cair. Kolom komentar di
unggahan akun Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaaan (@kemnaker) pun kerap
dibanjiri pertanyaan warganet terkait
pencairan BSU 2022. "BSU digodognya
(regulasi) lama banget, gedein dikit apinya
biar cepat," ujar warganet pemilik akun
Instagram @candraramadhanii, Kamis
(26/5/2022).

19. 27 Peringati May Day 2022, BPJS Positive Tribun
May Ketenagakerjaan Bagikan
News
2022 Bantuan 15.000 Paket
Kupang
Sembako
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Dalam memperingatinya, BPJS
Ketenagakerjaan atau biasa disapa
BPJAMSOSTEK kembali menyalurkan bantuan
sembako sebanyak 15.000 paket kepada
pekerja. "Kita bersama-sama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan, hari ini
berpartisipasi memberikan bantuan sembako
sebanyak 4.000, kemarin di Mojokerto
sebanyak 1.000, total seluruh Indonesia

estimasi yang akan kita salurkan sebanyak
15.000 paket sembako. May Day atau Hari
Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal
1 Mei setiap tahun selalu menjadi
momentum untuk merayakan hak-hak
pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia.
Tak terkecuali di Indonesia.
20. 27 PLN UIP Sulawesi Terima
May Empat Penghargaan K3 2022
2022 Dari Kemnaker

Positive Dinamikasul DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI- PT PLN
tra.com
(Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP)
Sulawesi menerima empat penghargaan pada
ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan, ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.

21. 27 Peringati May Day,
Positive Nusabali
May BPJamsostek Bagikan Sembako
2022
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BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek
Cabang Gianyar menyalurkan bantuan
sembako 150 paket kepada pekerja.
Bangtuan serangkaian peringatan May Day
atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2022.
BPJamsostek Gianyar juga memberikan
manfaat uang tunai program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara simbolis
kepada satu pekerja yang ter-PHK. "Sesuai
tema yang diusung, peringatan May Day ini
juga kami gunakan sebagai momentum
peningkatan layanan dan manfaat kepada
pekerja Indonesia melalui perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan serta
peningkatan layanan kami agar lebih lengkap,
lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja,

serta wujud pengembangan kapasitas
manusia untuk pertumbuhan produktivitas
yang berkelanjutan," ungkap Bimo.
22. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Sumenep
Times

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

23. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Sampang
Times

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

24. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Malang
Times

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

25. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Batu Times Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
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pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.
26. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Surabaya
Times

27. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Jatim Times Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

28. 27 Tim futsal PT Pelabuhan
Positive Delik Riau
May Indonesia Regional 2
2022 Palembang, Juara Liga Futsal
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
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Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

Penyerahan piala tetap juara liga futsal
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia kepada tim futsal PT Pelabuhan
Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang
sebagai juara pertama, Jumat (27/05/2022).
General Manager PT Pelindo Regional 2
Palembang, Imam Rahmiyadi menjelaskan
bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 diadakan
May Day dan juga turnamen futsal di seluruh
provinsi seluruh Indonesia dari Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang
pialanya diserahkan setelah selesainya
kejuaraan dan pada hari Jumat (27/05/2022)
diserahkan piala tetap juara liga futsal
menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
kepada tim Pelabuhan Indonesia sebagai
juara pertama kejuaraan futsal tersebut.
"Perlombaan tersebut telah dilaksanakan

secara meriah pada tahun ini dan harapannya
pada tahun 2023 keadaan Indonesia semakin
baik dan kejuaraan dapat juga dilaksanakan
lebih meriah lagi dan juara 1 tingkat provinsi
lanjut untuk ke tingkat nasional," ujarnya.
Imam menyebut Kejuaraan tersebut
merupakan bagian dari motivasi temanteman tim futsal PT. Pelindo regional 2
Palembang yang akan membangun hubungan
baik antara pekerja dan manajemen.
29. 27 BPJS Ketenagakerjaan
May Gelontorkan Ratusan Miliar
2022 untuk Keluarga Korban
Kecelakaan Kerja

Negative Jabar News Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan
santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada
lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja. "Terima
kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial," kata
Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan yang
diterima, Jumat (27/5/2022). Penyerahan
santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022) lalu.
Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin
terdiri dari santunan kematian akibat
kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
manfaat beasiswa.

30. 27 Nama-Nama Bantuan
May Pemerintah 2022, Cek Nama
2022 Bantuan Pemerintah Hingga
Nominalnya Disini - Portal
Kudus

Positive Portal
Kudus
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Pemerintah masih memberikan berbagai
bantuan untuk tahun 2022, berikut ini daftar
berbagai bantuan pemerintah 2022. 1.
Kementerian Sosial dengan program Bantuan
Sosial berupa Program Keluarga Harapan
(PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT). 3. Kemenko Perekonomian dengan
program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki
Lima, Warung, dan Nelayan atau BT-PKLWN.
Berikut ini adalah Informasi nama-nama
bantuan pemerintah 2022, nama
kementerian, nama bantuan hingga
nominalnya disini.

31. 27 Cek Penerima BSU 2022 Rp 1 Neutral Tribun
May Juta
Wow
2022 sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
Simak Kriteria dan Syarat
Penerima

Com dengan judul 5 Syarat Penerima BSU
dan 4 Cara Cek Data Penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan. Terkini Nasional Cek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera
disalurkan pada tahun 2022.
TRIBUNWOW.COM- Syarat hingga cara cek
status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan
segera disalurkan pada tahun 2022 tersaji di
dalam artikel ini. Terkini Nasional Cek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera
disalurkan pada tahun 2022.

32. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Mojokerto Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
Times
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

33. 27 Selamat! PLN UIP Sulawesi
May Terima 4 Penghargaan
2022 Kemnaker -

Positive Tribun
News
Makassar

Pada ajang penganugerahan tersebut PLN
UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4
penghargaan 2 penghargaan untuk Kantor
Unit Induk. PLN UIP Sulawesi menerima
empat penghargaan pada ajang
Penganugerahan Penghargaan Kesehatan,
Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun
2022. Serta 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di
bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi
Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. Demikian
disampaikan Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh
Pahri M Jafar.

34. 27 Eks Kepala BIN Ingatkan
May Potensi Ancaman Cina, Grace
2022 Natalie Nggak Terima Sampai
Sebut Jokowi, Simak!

Neutral Warta
Ekonomi

"Saya menyayangkan seseorang sekaliber
Bang Yos yang memiliki karir panjang di
militer dan pemerintahan serta pernah
dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala
BIN bisa membuat pernyataan yang begitu
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rasis, tendensius, dan berlawanan dengan
realita dan juga data," ujar Grace dikutip dari
YouTube Cokro TV, Jumat (27/5/22). Mantan
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso
(Bang Yos) soal ancaman Cina menjadi
perhatian publik. Bang Yos panjang lebar
berbicara mengenai ancaman Cina dan
Tenaga Kerja Asing Cina yang mana intinya
adalah kekhawatiran akan bertambahnay
jumlah mereka ke tanah air.] Mengenai hal
ini, Grace Natalie, eks ketua umum Partai
Solidaritas Indonesia angkat bicara.
35. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Lumajang
Times

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

36. 27 Herman Deru Kembali Meraih Positive Tribun
Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru
May Penghargaan K3 Zero Accident
News
mendapat penghargaan sebagai pembina
2022 dari Menaker RI
Palembang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
terbaik nasional untuk ke empat kalinya
secara berturut-turut dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah.
SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Di bawah
kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan
(Sumatra Selatan) H Herman Deru dan Wakil
Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya,
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali
menorehkan prestasi tingkat nasional.
Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru
melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan H
Koimudin mengatakan, penghargaan K3 yang
diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena
Sumatra Selatan zero accident. "Kita merasa
bangga, selama empat tahun berturut-turut
Provinsi Sumatra Selatan dibawah
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kepemimpinan pak Gubernur Herman Deru
dibidang K3 zero accident.
37. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Kediri Times Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

38. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Bangkalan Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
Times
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

39. 27 Usia 6 Tahun, JD.ID PHK
May Karyawan Susul Zenius dan
2022 LinkAja

Negative Ngopi
Bareng

Memasuki usia 6 tahun, JD.ID membawa
kabar duka terkait nasib karyawannya. Belum
diketahui secara pasti berapa jumlah
karyawan yang dipecat, JD.ID menyusul dua
perusahaan rintisan atau start up ternama,
yakni Zenius dan LinkAja yang sudah
mengumumkan PHK karyawannya sebanyak
200 orang. LinkAja dan Zenius Education PHK
Ratusan Karyawan. Perusahaan e-commerce
ternama JD.ID akan melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

40. 27 BPJamsostek Bersama Bupati Neutral Tribun
May Bulungan Bagikan Paket
Kaltara
2022 Sembako bagi Pekerja
Terdampak Pandemi Covid-19

Bantuan paket sembako diserahkan Bupati
Bulungan Syarwani dan Kepala BP Jamsostek
Cabang Bulungan di halaman Kantor Bupati
Bulungan Jalan Jelarai, Tanjung Selor. Secara
simbolis bantuan diserahkan Bupati Bulungan
Syarwani kepada ahli waris Oktavianus
Markus. - Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) di Kabupaten Bulungan yang
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terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan
bantuan paket sembako, Jumat (27/5/2022).
Selain paket sembako, bantuan BPJS
Ketenagakerjaan Bulungan berupa santunan
Jaminan Kematian senilai Rp 42 juta, dan
beasiswa untuk 2 orang anak Rp 174 juta.
41. 27 Link Login BLT BSU BPJS
Positive Suara
May Ketenagakerjaan atau
Merdeka
2022 Kemnaker Serta Cara Cek
Status Penerima Bantuan Rp 1
juta

Terdapat dua cara login BSU 2022 sangat
praktis dan mudah yakni melalui link BPJS
Ketenagakerjaan atau melalui situs resmi
Kemnaker. Bagi yang menanti kapan BLT BSU
bantuan subsidi upah dari pemerintah kapan
cairnya, kami sediakan link dan cara kerjanya.
Cek status penerima bantuan dapatkan
insentif hingga Rp1 juta. Simak dua link dan
cara cek login BSU Bantuan Subsidi Upah
2022.

42. 27 Cek Status Penerima BSU 2022 Positive Pikiran
May di
Rakyat
2022 bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?
Depok
Pekerja Siap-siap Dapatkan
Bantuan Rp1 Juta

Dengan login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja bisa
cek status penerima BSU 2022. Pasalnya, cek
status penerima BSU 2022 dengan login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id bisa pekerja
lakukan dari sekarang mengingat masa
pencairan yang semakin dekat. Simak cara
cek status penerima BSU 2022 dengan login
ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id yang ada di
artikel ini. Untuk itu, pekerja disarankan cek
status secara online melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara Cek
Status BSU 2022 di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 1.

43. 27 VIRAL : Inilah Kriteria Penerima Neutral Tugunews.c Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali
May BSU, Segera Cek Status BSU
om
pada 2022 untuk 8,8 juta pekerja yang
2022 2022 Senilai Rp 1 Juta Secara
terdampak pandemi Dikutip dari Keterangan
Online
Pers Menko Perekonomian, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (Menko
Ekon), Airlangga Hartarto pernah
menyampaikan telah menyediakan anggaran
untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8
triliun. Terdapat kriteria tertentu yang telah
ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) sebagai syarat penerima BSU
tahun 2022. - Berikut kriteria penerima dan
cara mengecek status BSU secara online. Para
pekerja yang sesuai dengan kriteria akan
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mendapatkan BSU, masing-masing sebesar
Rp 500 ribu selama dua bulan, yang akan
diberikan sekaligus.
44. 27 Gelombang PHK Terjang Start- Negative Idn Times
May up, Kemnaker Ingatkan Hal Ini
2022

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
meminta agar pemutusan hubungan kerja
(PHK) yang terjadi pada sejumlah perusahaan
rintisan (start-up) di dalam negeri menjadi
pilihan terakhir. Hal itu menyikapi PHK yang
terjadi di beberapa start-up baru-baru ini. 2.
Kemnaker akan pantau start-up yang
melakukan PHK. Diketahui bahwa
perusahaan rintisan di bidang pendidikan
Zenius, fintech LinkAja, dan e-commerce
JD.ID telah melakukan PHK kepada
karyawannya.

45. 27 Bang Yos Ungkit Potensi
May Ancaman Cina, Eks Ketua PSI:
2022 Sangat Rasis dan Memecah
Bela Persatuan

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina
menjadi perhatian publik. Bang Yos panjang
lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan
Tenaga Kerja Asing Cina yang mana intinya
adalah kekhawatiran akan bertambahnya
jumlah mereka ke tanah air. Grace
menyangkan apa yang diungkapkan oleh
Bang Yos. Menurutnya, dengan latar
belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan
rasis.

Positive Fajar

46. 27 Harap-harap Pemotor Cemas Positive MotorplusMay Menanti Bantuan Rp 1 Juta
online
2022 Masuk Rekening, Begini Syarat
Penerimanya

harap cemas dalam menanti Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 sebesar Rp 1 juta. 1. Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan s/d Juni 2021. Sebelumnya
disebutkan bantuan cair pada April lalu,
namun tak kunjung terealisasi.

47. 27 Bantuan Pemerintah Terbaru Neutral Portal
May yang Masih Dibagikan Tahun
Kudus
2022 Ini, Simak Infromasinya Disini Portal Kudus

Berikut ini bantuan pemerintah terbaru yang
masih dibagikan tahun ini, simak
infromasinya disini. Deretan nama-nama
bantuan pemerintah terbaru mulai yang
sudah berjalan di tahun sebelumnya, hingga
terbaru dapat dibaca disini. Berbagai
kebijakan jaring pengaman sosial, bantuan
pemerintah terbaru telah diumumkan oleh
Presiden maupun berbagai Kementerian yang
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membidangi bantuan tahun 2022. Walau
pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi,
namun berbagai bantuan pemerintah terbaru
masih disalurkan, daftar bantuan tersebut
dapat dibaca dalam artikel ini.
48. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Pamekasan Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
Times
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

49. 27 Top! PT Bumi Karsa Borong 3
May Penghargaan Kemenaker
2022

Positive Bone Pos

50. 27 Hebat, PLN UIP Sulawesi
May Borong Penghargaan
2022 Kesadaran K3 Kemnaker

Positive Sindo News Tidak tanggung-tanggung, ada 4 penghargaan
yang dibawa pulang PLN UIP Sulawesi pada
ajang yang digagas oleh Kementerian
Ketenagakerjaan, di Hotel Bidakara Jakarta,
Selasa (24/5/2022) lalu. (Binwasnaker &.
Pada ajang penganugerahan tersebut, PLN
UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4
penghargaan, terdiri dari 2 penghargaan
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Prestasi membanggakan sukses diraih PT
Bumi Karsa dalam acara Penganugerahan
Penghargaan K3 2022 di Hotel Bidakara,
Jakarta Selatan, pada Selasa (24/5/2022).
Penghargaan yang diraih merupakan
keberhasilan dari PT Bumi Karsa dalam
implementasi budaya K3 melalui proyek
Modernisasi Irigasi Rentang LSS 08 yang
terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Keseimbangan antara hak pekerja dan
kewajiban perusahaan sangat diperlukan
untuk menjaga kelangsungan usaha dan
kelancaran kerja yang pada akhirnya akan
meningkatkan produktivitas kerja dan
kesejahteraan tenaga kerja," kata Chief
Executive Officer (CEO) PT Bumi Karsa, Ir
Kamaluddin. Kamaluddin mengatakan,
penghargaan ini memotivasi PT Bumi Karsa
untuk mempertahankan implementasi K3
melalui setiap proyek yang ditangani.

untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah UIP Sulawesi
yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi
Tenggara. Unit Induk Pembangunan (UIP)
Sulawesi memborong penghargaan pada
ajang Penganugerahan Penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022.
Penganugerahan K3 tahun 2022 dilaksanakan
secara hybrid, dan dihadiri oleh Menteri
Ketenagakerjaan Dra Hj Ida Fauzi dan Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
51. 27 Deretan Bantuan Pemerintah Neutral Portal
May yang Masih Cair Tahun 2022,
Kudus
2022 Simak Daftarnya Disini - Portal
Kudus

Artikel ini berisi tentang, deretan bantuan
pemerintah yang masih cair tahun 2022,
berikut daftarnya. Berbagai kebijakan jaring
pengaman sosial, telah diumumkan oleh
Presiden maupun berbagai Kementerian yang
membidangi bantuan pemerintah tahun
2022. Pemerintah masih memberikan
berbagai bantuan untuk tahun 2022, berikut
ini daftar berbagai bantuan pemerintah 2022.
Walau pandemi Covid19 berangsur menjadi
endemi, namun berbagai bantuan
pemerintah tahun 2022 masih disalurkan,
daftar bantuan tersebut dapat dibaca dalam
artikel ini.

52. 27 PLN UIP Sulawesi terima empat Positive Antara
May penghargaan K3 dari Kemnaker
2022

penghargaan yang didapat berkat kesadaran
akan K3 yang sangat tinggi Kendari
(ANTARA)- PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima
empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan,
Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun
2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang
penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi
berhasil membawa pulang 4 penghargaan
yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk
dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah
PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara
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dan UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan
yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.
53. 27 PLN UIP Sulawesi terima empat Positive Antara
May penghargaan K3 dari Kemnaker
Sulteng
2022

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
(UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan, ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.

54. 27 PLN UIP Sulawesi terima empat Positive Antara
May penghargaan K3 2022 dari
Sulsel
2022 Kemnaker

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
(UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
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pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.
55. 27 PLN UIP Sulawesi menerima
May empat penghargaan K3 dari
2022 Kemnaker

Positive Antara
Sultra

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
(UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan, ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.

56. 27 PLN UIP Sulawesi terima empat Positive Antara
May penghargaan K3 dari Kemnaker
Papua
2022

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
(UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan, ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.
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57. 27 PLN UIP Sulawesi terima empat Positive Antara Riau PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
May penghargaan K3 dari Kemnaker
(UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
2022
pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali
Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan,
dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh.
Ia mengatakan, ajang penganugerahan
tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2
untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan
UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang
sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN
UIP Sulawesi," tuturnya.
58. 27 AP 1 : 7 BANDARA ANGKASA
May PURA AIRPORTS RAIH
2022 PENGHARGAAN SMK3.

Positive Iqplus
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Sebanyak 7 bandara yang dikelola Angkasa
Pura Airports kembali berhasil meraih
Penghargaan Bendera Emas Sertifikat Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker) dalam ajang Penganugerahan
Penghargaan K3 2022 yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Mei 2022. Ini berhasil
diterima Angkasa Pura Airports berdasarkan
hasil dan penilaian untuk Kategori Lanjutan
dengan 166 kriteria dan Kategori Awal
dengan 64 kriteria sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (SMK3). Adapun 7
bandara yang berhasil meraih Bendera Emas
SMK3 tersebut yaitu Bandara I Gusti Ngurah
Rai Bali, Bandara Jenderal Ahmad Yani
Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo,
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan,
Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara
Internasional Yogyakarta yang berhasil
meraih Kategori Lanjutan, serta Bandara
Sentani Jayapura untuk Kategori Awal.

"Angkasa Pura Airports berkomitmen untuk
menerapkan SMK3 sebagai upaya
penjaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pegawai, pengguna jasa bandar
udara, mitra kerja dan/atau mitra usaha.
59. 27 Ditagih BLT Gaji Rp 1 Juta, Ini
May Jawaban Kemnaker
2022

Neutral Detik

Jadi, kapan BLT Gaji Rp 1 Juta atau BSU 2022
cair?. Pemerintah kembali akan memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp
1 juta untuk para buruh dan pekerja tertentu.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui
apakah dirinya termasuk sebagai penerima
BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
"Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022
berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker), guna memastikan program
BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat,
akurat dan akuntabel," kata Chairul kepada
detikcom, Selasa (10/5/2022) lalu.

60. 27 Jawab Kebutuhan, Bank BRI
Neutral Emiten
May (BBRI) Hadirkan Fitur Konversi
News
2022 Valas di Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. EmitenNews.com- Menjawab kemajuan
zaman sekaligus untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.

61. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Fajar
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
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diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
62. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radar
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Semarang
2022 Aplikasi BRImo
Jawapos

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

63. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Merdekane BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
ws
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
64. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Masakini.co BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
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konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
65. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Berita
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Manado
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

66. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Gpsindones BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
ia.co
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
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67. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
Neutral Semarangk BRI menghadirkan fitur konversi valas di
May Valas di Aplikasi BRImo untuk
u.com
aplikasi BRImo untuk jawab kebutuhan
2022 Jawab Kebutuhan Masyarakat masyarakat. BRI pun terus berinovasi untuk
Semarangku
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.
68. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di BRImo
2022

Neutral Andalan
News

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

69. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radar
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Bekasi Id
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
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telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
70. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Nttpedia.id Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
2022 Aplikasi BRImo
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas
guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi). ( valas ). Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services
BRI Achmad Royadi mengatakan,
pertumbuhan yang tinggi pada tabungan
valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik
yang sifatnya transaksional maupun investasi
/simpanan memiliki potensi pertumbuhan
yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
valas di financial apps BRImo.
71. 27 Tambah Keunggulan, BRI
Positive Goriau
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

72. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Berita Musi BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
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memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
73. 27 BSU Gaji Rp 1 Juta Cair Bulan
May Depan? Ini Kata Kemenaker
2022

Neutral Gresik
Times

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta
menjadi salah satu bantuan paling ditunggu
oleh masyarakat, khususnya para pekerja.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Terutama bagi para
pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5
juta. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan BSU akan cair pada April 2022
atau setidaknya sebelum Lebaran.

74. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Savanapara BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
dise
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
75. 27 Grace : Pernyataan Sutiyoso
Neutral Independen Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
May Soal Tionghoa Rasis & Ngawur!
si
Grace Natalie mengecam pernyataan Mantan
2022
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang
menyudutkan etnis Tionghoa. Sutiyoso dalam
suatu pernyataannya baru-baru ini, mengajak
umat Islam Indonesia mewaspadai potensi
dominasi etnis Tionghoa di Indonesia. Salah
satu indikator yang diungkapkan tokoh yang
akrab disapa Bang Yos itu adalah banyaknya
tenaga kerja asing (TKA) China yang datang
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ke Indonesia. Grace Natalie mendesak Bang
Yos meminta maaf atas pernyataannya
mengenai TKA China.
76. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Sulselsatu.c BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
om
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
77. 27 Beri Pelayanan Terbaik, BRI
Positive Gonews.co BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
78. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Katadata
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi BRImo
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ujarnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo

dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
79. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Berita
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Batam
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

80. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Inews
Portal

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau
BRI menghadirkan fitur bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. Ini sebagai
bentuk inovasi BRI untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. BRI Peduli Beri Beasiswa
S2 untuk 36 Jurnalis BRI Fellowship
Journalism 2021. Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury and Global
Services BRI Achmad Royadi mengatakan,
pertumbuhan yang tinggi pada tabungan
valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik
yang sifatnya transaksional maupun
investasi/simpanan memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi.

81. 27 7 Bandara AP I Kembali Raih
May Bendera Emas SMK3
2022

Neutral Koran
Jakarta

Sebanyak 7 bandara yang dikelola PT Angkasa
Pura I (AP I) kembali meraih Penghargaan
Bendera Emas Sertifikat Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemenaker) dalam ajang
Penganugerahan Penghargaan K3 2022.
Adapun 7 bandara AP I yang berhasil meraih
Bendera Emas SMK3 tersebut yaitu Bandara I
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Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Jenderal
Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi
Soemarmo Solo, Bandara SAMS Seggan
Balikpapan, Bandara Juanda Surabaya, dan
Bandara Internasional Yogyakarta yang
berhasil meraih Kategori Lanjutan, serta
Bandara Sentani Jayapura untuk Kategori
Awal. Faik juga mengatakan bahwa
melengkapi Penghargaan Bendera Emas
SMK3, Angkasa Pura I juga berhasil meraih 3
penghargaan lainnya yaitu Penghargaan Zero
Accident untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai
Bali, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;
Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 (P2COVID) untuk
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara
Internasional Lombok; serta Penghargaan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) untuk Bandara I Gusti
Ngurah Rai Bali. Direktur Utama PT AP I Faik
Fahmi raihan penghargaan dengan predikat
memuaskan ini berhasil diterima Angkasa
Pura I berdasarkan hasil dan penilaian untuk
Kategori Lanjutan dengan 166 kriteria dan
Kategori Awal dengan 64 kriteria sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
82. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radar Kediri BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
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83. 27 85 juta Jam Kerja Tanpa
Positive Media
May Kecelakaan, MHU Raih
Indonesia
2022 Penghargaan dari Kemenaker

Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award)atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. KINERJA Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan
Utama (MHU) kembali meraih pengakuan
atas capaiannya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan
beberapa apresiasikepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara
Jakarta, Selasa (24/5). Selain itu, MHU juga
memperoleh Penghargaan Program
Pencegahan dan PenanggulanganCovid-19 di
tempat kerja kategori PLATINUM.

84. 27 Aplikasi BRImo Makin Canggih, Positive Banten
May Kini Punya Fitur Konversi Valas
Raya
2022

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

85. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Bangkainde BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
pendent.co mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo - Bangka
m
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Independent
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
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telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
86. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Newsmedia BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. Menjawab
kemajuan zaman sekaligus untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas
guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi). Senior Executive Vice President
(SEVP) Treasury & Global Services BRI
Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan
yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat
terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya
transaksional maupun investasi/simpanan
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
87. 27 Tingkatkan Kesadaran K3, PLN Positive Indosultra PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
May UIP Sulawesi Terima 4
(UIP) Sulawesi menerima 4 penghargaan
2022 Penghargaan Kemenaker |
pada ajang Penganugerahan Penghargaan
IndoSultra.com
Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022 dari
Kementrian Ketenagakerjaan di Hotel
Bidakara Jakarta pada Selasa (24/5/2022).
Penganugerahan yang diraih PLN UIP
Sulawesi itu yakni, 2 penghargaan untuk
Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana
Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP
Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara.
Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan PLN UIP
Sulawesi, Muhammad Pahri M. Jafar,
menyampaikan bahwa dari 4 kategori yang
ada pihaknya berhasil mendapatkan 2
Kategori, yakni perusahaan yang dinyatakan
layak untuk menerima penghargaan
kecelakaan Nihil (Zero Accident Award), dan
Perusahaan penerima penghargaan program
pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
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Penghargaan yang didapat berkat kesadaran
akan K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan
apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di
lingkungan PLN UIP Sulawesi,"jelas
Muhammad Pahri M.Jafar melalui rilisnya,
Jumat (26/5/2022).
88. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Bengkulu
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Ekspres
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

89. 27 Startup Ramai-Ramai PHK
May Karyawan, Kemnaker: Belum
2022 Ada Pengaduan

Startup ketiga adalah JD.ID yang
mengumumkan melakukan PHK pada
karyawannya. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
mengatakan, belum ada laporan terkait
pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan
karyawan yang dilakuakan beberapa startup
dalam sepekan terakhir. "Belum ada
pengaduan masuk ke kami," kata Indah
kepada reporter Tirto, Jumat (27/5/2022).
Indah belum menjelaskan lebih lanjut apakah
akan melakukan mediasi atau memberikan
bantuan kepada para karyawan korban PHK
dari tiga stratup yang saat ini sudah
mengkonfirmasi strategi efisiensinya.

Positive Tirto.id

90. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radar
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Bandung
2022 Aplikasi BRImo - Radar
Bandung
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia

BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
91. 27 BRI Kini Miliki Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Radar Solo Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi menyuguhkan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.
Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury & Global Services BRI Achmad
Royadi mengatakan, pertumbuhan yang
tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata
uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus
berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan
tersebut dengan menghadirkan fiturnya
bernama konversi valas di financial apps
BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan
aktivitas penukaran mata uang (rupiah-tovalas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas)
hanya melalui genggaman tangan di mana
pun dengan kurs realtime yang sangat
menarik.

92. 27 85 juta Jam Kerja Tanpa
Positive Warta
May Kecelakaan MHU Sabet
Ekonomi
2022 Penghargaan dari Kemenaker
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Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. Kinerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan
Utama (MHU) kembali meraih pengakuan
atas capaiannya. Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan beberapa
apresiasi kepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara Jakarta
(24/5/2022). Selain itu, MHU juga

memperoleh Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di
tempat kerja kategori PLATINUM.
93. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Juraganani BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
me.id
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
94. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di BRImo
2022

Neutral Bali Post

95. 27 [TERBARU] Jawab Kebutuhan, Neutral Ometraco.c
May BRI Hadirkan Fitur Konversi
om
2022 Valas di Aplikasi BRImo Ometraco.com
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai
dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah

melalui smartphone. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas
guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi). Pesatnya pertumbuhan aktivitas
remitansi terlihat dari data Bank Indonesia
(BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi
lintas negara (outgoing remittance) mencapai
US$2,74 miliar pada 2021.
96. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Suara.com BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
97. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Kontan

98. 27 Wapres Serahkan Santunan
May Kematian dan Beasiswa
2022

Positive Tribun
Penyerahan santunan tersebut didampingi
News
oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Wartakota dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro
Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya
dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/5).
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105
miliar.

BPJamsostek Rp 1,26 Miliar ke
Keluarga Pekerja

Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis
(19/5/2022). "Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan
jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin
dalam sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26
miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin
terdiri dari santunan kematian akibat
kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
manfaat beasiswa.

99. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Bisnisbali.co BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
m
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
100. 27 Kelelahan Pengemudi Jadi
May Faktor Kecelakaan Bus,
2022 Perlunya Mengatur Waktu
Kerja Sesuai Undang-Undang

Positive Indonesiato Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
day.co.id 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,
menyebutkan:. (1) setiap Perusahaan
Angkutan Umum wajib mematuhi dan
memberlakukan ketentuan mengenai waktu
kerja, waktu istirahat, dan pergantian
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;. (2) waktu kerja bagi
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
paling lama 8 jam sehari;. (3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah
mengemudikan Kendaraan selama 4 jam
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berturut-turut wajib beristirahat paling
singkat setengah jam; dan. (4) dalam hal
tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan
paling lama 12 jam sehari termasuk waktu
istirahat selama 1 jam. "Pengemudi bus
pariwisata yang kelelahan akibat kurang
istirahat yang cukup dapat menjadi penyebab
kecelakan lalu lintas," katanya kepada
tribunnews.com. Setiba di tempat tujuan
wisata, biasanya pengemudi beserta awak
kendaraan tidur di kolong bus. Faktor
kelelahan pengemudi juga disebabkan karena
waktu kerja. Perusahaan tempat pengemudi
bus bekerja harusnya memahami dan taat
pada UU Ketenagakerjaan, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
mengatur mengenai waktu kerja dan waktu
kerja lembur serta upah kerja lembur
(khusus) di sektor usaha atau pekerjaan
tertentu.
101. 27 Hadirnya Fitur Konversi Valas
May pada Aplikasi BRImo Menjadi
2022 Solusi bagi Nasabah Setia BRI

Positive Suarajogja.i SuaraJogja.id- Menjawab kemajuan zaman
d
sekaligus untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk
memberikan pelayanan terbaik dan prima
sesuai kebutuhan nasabah. Langkah tersebut,
lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI
dalam memberikan kemudahan nasabah
untuk bertransaksi dengan user interface dan
user experience terbaru. Transaksi konversi
valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan
setiap hari termasuk hari libur. Seperti
diketahui, perkembangan teknologi yang
semakin pesat telah melahirkan berbagai
kemudahan, mulai dari belanja online,
pembayaran biaya pendidikan, hingga
pembayaran tagihan bulanan yang dapat
diakses dengan mudah melalui smartphone.

102. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Baliexpress BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
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BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105
miliar.
103. 27 Terapkan SMK3 Demi Zero
May Accident, PLN UIP Kalbagtim
2022 Raih Penghargaan Menaker

Positive Jejak Rekam PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim)
meraih penghargaan dari Kementerian
Ketenagakerjaan atas implementasi Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3). PENGHARGAAN diserahkan
langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah kepada General
Manager PLN UIP Kalbagtim, Josua
Simanungkalit di Jakarta, Rabu (24/5/2022).
"Dalam kesempatan ini, terdapat total 67
unit PLN dari seluruh Indonesia yang
mendapatkan penghargaan dari Menteri
Ketenagakerjaan. Kegiatan penghargaan yang
dilaksanakan secara hybrid, PLN UIP KLT
mendapatkan kesempatan untuk menerima
secara langsung dari Menteri
Ketenagakerjaan," ucap Josua.

104. 27 Info Loker Bidang Properti: PT Neutral Pikiran
May Gedung Bank Exim Buka
Rakyat
2022 Lowongan Sarjana Teknik,
Bekasi
Simak Persyaratannya

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan,
kini PT Gedung Bank Exim membuka
lowongan kerja bagi pria untuk mengisi
formasi yang tersedia. PT Gedung Bank Exim
adalah perusahaan pembangunan nasional
melalui pengelolaan, dan pembangunan
properti di Indonesia. "PT Gedung Bank Exim
membuka kesempatan bagimu untuk mengisi
formasi yang tersedia. Bagi Anda yang
memenuhi kualifikasi bisa langsung
mengirimkan lamaran ke PT Gedung Bank
Exim, Mampang Prapatan Jakarta Selatan,
semoga bermanfaat.

105. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(BBRI) atau BRI menghadirkan fitur Konversi
Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI
dapat melakukan aktivitas penukaran mata

Neutral Cnbc
Indonesia
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uang (rupiah to valas, valas to rupiah, hingga
valas-to-valas) hanya melalui genggaman
tangan di mana pun dengan kurs real-time.
Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury & Global Services BRI Achmad
Royadi mengatakan, pertumbuhan yang
tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata
uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya
dikutip dari keterangan tertulis, Jumat
(27/5/2022).
106. 27 Kemenaker Beri Zero Accident Positive Republika
May Award kepada MHU
2022

Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
meraih pengakuan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun
mengganjar MHU dengan apresiasi
penganugerahaan penghargaan K3 tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara,
Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022). Pada
helatan tersebut, MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan pada periode Desember 2014Desember 2021. Selain itu, MHU juga
memperoleh Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di
tempat kerja kategori Platinum.

107. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radarjogja.j BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
awapos.co mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
m
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
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mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
108. 27 Berinovasi Jawab Kebutuhan Positive Warta
May Konsumen, BRI Hadirkan Fitur
Ekonomi
2022 Konversi Valas di BRImo!

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. " Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

109. 27 BSU 2022 Kapan Cair? Simak Negative Pikiran
May Informasi Terbarunya dan Cara
Rakyat
2022 Daftar di
Depok
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Simak informasi terbarunya dan cara daftar
di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sama
seperti BPUM 2022, pengumuman pencairan
BSU 2022 masih menjadi hal yang paling
dinantikan oleh masyarakat, khususnya
pekerja. Sebagaimana dikutip oleh
pikiranrakyat-Depok.com dari website
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut cara
daftar bantuan BSU 2022 untuk pekerja.
Namun hingga saat ini, memang masih belum
ada info terbaru terkait kapan pemerintah
akan mencairkan BSU 2022 secara pasti di
tahun ini. Akan tetapi untuk mempermudah
proses pencairan bantuan BSU 2022
nantinya, masyarakat bisa mulai sekarang
mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan
BSU 2022.

110. 27 Fitur Konversi Valas BRImo
May Telah Mencatatkan Transaksi
2022 Sebesar Rp105 Miliar

Positive Suarasumb SuaraSumatra Barat.id- Menjawab kemajuan
ar.id
zaman sekaligus untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.
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Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan
kemudahan nasabah untuk bertransaksi
dengan user interface dan user experience
terbaru. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai
dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah
melalui smartphone.
111. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Idn Times

112. 27 PLN UIP KLT Terima
May Penghargaan SMK3 dari
2022 Menaker

Positive Apahabar.c Penghargaan diserahkan langsung oleh
om
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah kepada
General Manager PLN UIP KLT, Josua
Simanungkalit di Jakarta pada Selasa (24/5)
lalu. Kegiatan penghargaan yang
dilaksanakan secara hybrid, PLN UIP KLT
mendapatkan kesempatan untuk menerima
secara langsung dari Menteri Tenaga Kerja,"
ucap Josua. PLN UIP KLT telah
mengimplementasikan SMK3 sejak 2016 dan
kemudian pada 2021 yang lalu telah
diintegrasikan dengan Sistim Manajemen
Mutu (SMM). Hal itu terutama di PLN UIP KLT
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- Menjawab kemajuan zaman sekaligus
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik. Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services
BRI, Achmad Royadi, mengatakan bahwa
pertumbuhan yang tinggi pada tabungan
valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik
yang sifatnya transaksional maupun
investasi/simpanan memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi. Lebih jauh Royadi
menjelaskan bahwa BRI terus berinovasi
untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut
dengan menghadirkan fitur bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. 2.
Menjadi bagian transformasi BRI.

yang merupakan unit bisnis yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kegenagalistrikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara dan Kalimantan Selatan.
113. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radarbanjar BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
masin.jawa mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
pos.com
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
114. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Radarbogor BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
.id
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
115. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Bogordaily. Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
net
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
2022 Aplikasi BRImo
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah dengan menghadirkan
Fitur Konversi Valas. BRI pun terus berinovasi
untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut
dengan menghadirkan fiturnya bernama
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Konversi Valas di financial apps BRImo.
"Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi
BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas
dalam jumlah tertentu namun terhalang
untuk mengunjungi unit kerja BRI,"
ungkapnya. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur.
116. 27 Transaksi Konversi Valas pada Neutral Suarasuraka SuaraSurakarta.id- Menjawab kemajuan
May Aplikasi BRImo Dapat
rta.id
zaman sekaligus untuk memberikan
2022 Dilakukan Setiap Hari
kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.
Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan
kemudahan nasabah untuk bertransaksi
dengan user interface dan user experience
terbaru. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai
dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah
melalui smartphone.
117. 27 Cara Dapat BLT Gaji Rp 1 Juta
May yang Mau Cair
2022

Neutral Detik

Jadi buat masyarakat yang sudah terdaftar
sebagai penerima bantuan BLT Gaji Rp 1 juta
ini sabar dulu ya!. Rencananya BLT gaji Rp 1
juta ini akan dibagikan kepada 8,8 pekerja
yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5
juta per bulan. Lantas, siapa saja yang bakal
dapat BLT gaji Rp 1 juta?. Dikutip dari laman
resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi penerima
BLT gaji Rp 1 juta atau BSU 2022 yang harus
dipenuhi.

118. 27 SIMAK Cara Cek Daftar
May Penerima Bantuan Subsidi
2022 Upah, Ikuti Langkahlangkahnya

Positive Tribun
News
Manado

Berikut cara cek penerima BSU di laman
Kemnaker: Kunjungi laman Kemnaker.go.id
Daftar akun di laman ini, jika belum memiliki
akun Jika sudah memiliki akun, lakukan login
ke akun yang Anda miliki Lengkapi profil
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biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi Cek
pemberitahuan untuk mendapatkan
notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau
bukan. 1. Cek penerima BSU di laman
Kemnaker. 2. Cek penerima BSU di laman
BPJS Ketenagakerjaan Berikut cek penerima
BSU di laman BPJS Ketenagakerjaan : Masuk
ke laman Di bagian "Cek apakah kamu
termasuk penerima BSU?" isikan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP,
dan tanggal lahir Cek bagian verifikasi Ketuk
"Lanjutkan" Layar akan menampilkan
informasi apakah Anda terdaftar sebagai
calon penerima atau bukan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19.
119. 27 Hasil Seleksi Kartu Prakerja
May Gelombang 30 Telah
2022 Diumumkan, Segera Cek di
Dashboard prakerja.go.id

Neutral Tribun
News

120. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Suara Ntb
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi BRImo
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TRIBUNNEWS.COM- Berikut cara cek hasil
seleksi Kartu Prakerja Gelombang 30 di
Dashboard Prakerja. Hasil seleksi Kartu
Prakerja gelombang 30 telah diumumkan
pada Jumat (27/5/2022) hari ini. Hasil seleksi
Kartu Prakerja gelombang 30 telah
diumumkan pada Jumat (27/5/2022) hari ini.
Lalu bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 30?.
BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

121. 27 Nasabah BRI Dapat melakukan Neutral Suara.com BRI pun terus berinovasi untuk
May Penukaran Mata Uang Lewat
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Fitur Konversi Valas di Aplikasi
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
BRImo
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
122. 27 Syarat Mendapatkan BSU 2022, Positive Pikiran
May Lengkap dengan Cara Cek
Rakyat
2022 Penerima secara Online
Depok

Informasi mengenai syarat mendapatkan BSU
2022, lengkap dengan cara cek penerima
secara online tersedia dalam artikel ini.
Pemerintah dan Kementerian Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker), kabarnya akan segera
menyalurkan kembali dana bantuan subsidi
upah atau BSU 2022. Seperti yang diketahui,
dana BSU 2022 dari Kemnaker sebelumnya
sempat dikabarkan akan cair pada bulan April
lalu. Namun, pemerintah kabarnya akan
segera menyalurkan dana bantuan tersebut,
dan akan memberikan informasi lebih lanjut
mengenai tanggal pencairan BSU 2022.

123. 27 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan Kepada
Keluarga Pekerja

"Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26
miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat
kecelakaan kerja. Penyerahan santunan
tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial

Positive Metro
Rakyat
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Meohai Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja (JKK),
manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.
124. 27 Muzani Ajak Ulama Indonesia Neutral Indonesiate Menilik sejarah, Sang Kiai menganalogikan,
May Teladani Syekh Nawawi Allegraph.co perkembangan dakwah Islam di Indonesia
2022 Bantani
m
saat ini, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh
Syekh Nawawi. Selanjutnya, orang nomor
dua di Indonesia ini mengatakan, pendiri
Muhammdiyah Kiao Ahmad Dahlan dan
pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Asy'ari,
termasuk Syekh Ahmad Al Minangkabawi
adalah ulama-ulama yang menuntut ilmu
kepada Syekh Nawawi. Wakil Ketua MPR
Ahmad Muzani menghadiri acara Haul Ke-129
Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat (27/5). Kiai
Ma'ruf memberikan sambutan tentang
keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani
sebagai ulama besar Nusantara yang pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram, Mekah.
125. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Analisa
Daily

126. 27 Pekerja dengan Nama Ini
Positive Pikiran
May Berhak Dapat BSU 2022, Cek
Rakyat
2022 Sekarang di
Depok
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
lewat Link Ini
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
Pekerja kembali berkesempatan untuk
mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022. Dalam penyaluran BSU 2022,
pemerintah menargetkan agar BLT subsidi
gaji ini bisa tersalurkan kepada 8,8 juta
pekerja. Dua syarat agar pekerja
mendapatkan BSU 2022 tersebut di

antaranya sebagai berikut. Pasalnya,
pemerintah kembali menyalurkan BSU 2022
kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan
terpilih sebagai penerima.
127. 27 Hadirnya Fitur Konversi Valas di Positive Suarajatim.i SuaraJawa Timur.id- Menjawab kemajuan
May Aplikasi BRImo Jadi Cara BRI
d
zaman sekaligus untuk memberikan
2022 Mengakomodasi Kebutuhan
kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Nasabah
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.
Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan
kemudahan nasabah untuk bertransaksi
dengan user interface dan user experience
terbaru. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai
dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah
melalui smartphone.
128. 27 Pimpinan MPR: Para Ulama
May Kita Patut Meneladani Sosok
2022 Syekh Nawawi Al-Bantani

Positive Tribun
News

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
menghadiri acara Haul Ke-129 Syekh Nawawi
Al-Bantani di Pondok Pesantren Tanara,
Banten, Jumat (27/5/2022).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua
MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani di
Pondok Pesantren Tanara, Banten, Jumat
(27/5/2022). Wapres Ma'ruf memberikan
sambutan tentang keteladanan Syekh
Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar
Nusantara yang pernah menjadi imam besar
Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab, Syekh
Nawawi dikenal dengan sebutan Pemimpin
Ulama dari Tanah Tanara (Banten)," imbuh
Ma'ruf.

129. 27 PLN Sulawesi Utaratenggo
May tingkatkan manajemen
2022 keselamatan dan kesehatan
kerja

Positive Antara
News
Manado

"Walaupun baru-baru ini PLN Sulawesi
Utaratenggo raih penghargaan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas
sukses menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja, namun

59

tidak akan berpuas diri, pelayanan harus
terus ditingkatkan," kata GM PLN Sulawesi
Utaratenggo Leo Basuki, di Manado, Jumat.
"Pencapaian ini merupakan bentuk apresiasi
atas keberhasilan PLN Sulawesi Utaratenggo
dalam mengimplementasikan safety culture
atau budaya Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pada seluruh kegiatan serta proses
bisnisnya," katanya. Ada dua penghargaan
yang diraih oleh PLN Sulawesi Utaratenggo
dalam ajang ini, diantaranya Sertifikat Emas
dan Bendera Emas yang berhasil didapatkan
oleh PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi
(UP2D) Sulawesi Utaratenggo dan Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Kotamobagu. Berdasarkan hasil verifikasi
yang dilakukan secara objektif dan
independen oleh tim dari lembaga audit,
kedua unit pelaksana di bawah organisasi
PLN Sulawesi Utaratenggo dinyatakan telah
memenuhi kriteria dalam penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) perusahaan berbudaya K3
dengan kategori penghargaan pada sektor
industri pertambangan dan energi.
130. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Lombokpos BRI pun terus berinovasi untuk
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
t
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Aplikasi BRImo
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
131. 27 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Rakyat
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Sumbar
2022 Aplikasi BRImo
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BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur

konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat setiap hari termasuk hari libur. Fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan
transaksi sebesar Rp105 miliar.
132. 27 Segera Cair, Begini Cara Dapaf Neutral Riauin.com Lantas kapan BLT Gaji Rp 1 juta ini dicairkan?.
May BLT Gaji Rp 1 Juta
Jadi buat masyarakat yang sudah terdaftar
2022
sebagai penerima bantuan BLT Gaji Rp 1 juta
ini sabar dulu ya! RIUIN.COM- Pemerintah
akan segera mencairkan dana untuk BLT gaji
Rp 1 juta atau BSU pada 2022 ini.
Rencananya BLT gaji Rp 1 juta ini akan
dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
133. 27 Periksa Daftar Penerima BSU
May 2022 dan Raih BLT BPJS
2022 Ketenagakerjaan, Klik Link
Berikut Ini - Ayo Indonesia

Neutral Ayoindones AYOINDONESIA.COM- Periksa daftar
ia.com
penerima BSU 2022, buka link
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan raih BLT
BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui
Kemnaker akan mencairkan BSU 2022 kepada
pekerja penerima Bantuan Langsung Tunai
atau BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun
2022. Pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 atau
BSU 2022 akan disalurkan untuk 8,8 juta
pekerja yang memenuhi persyaratan dan
hanya disalurkan kepada WNI dengan
dibuktikan oleh nomor NIK pada KTP. Sebagai
informasi, pemerintah menggelontorkan
anggaran Rp 8,8 triliun yang akan diberikan
kepada penerima BSU 2022 senilai Rp 1 juta
rupiah per pekerja.

134. 27 Jawab Kebutuhan Nasabah, BRI Neutral Poros
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Kalimantan
2022 Aplikasi BRImo - Poros
Kalimantan
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Untuk memberikan kemudahan bagi
nasabahnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI)
terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik sesuai kebutuhan nasabah.
Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury and Global Services BRI, Achmad
Royadi mengatakan, pertumbuhan yang
tinggi pada tabungan valas ini, menunjukkan
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata

uang asing. BRI pun akunya, terus berinovasi
untuk mengakomodir kebutuhan tersebut,
dengan menghadirkan fitur Konversi Valas di
aplikasi BRImo. Nasabah BRI dapat
melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah to valas, valas to rupiah, hingga valas
to valas), di manapun dengan kurs real time.
135. 27 Bersama Wapres Maruf Amin, Neutral Republik
May Ahmad Muzani Hadiri Haul keMerdeka
2022 129 Syekh Nawawi Al Bantani

Politik Sejumlah tokoh besar dan politisi hadir
secara langsung dalam acara Haul ke-129
Syekh Nawawi Al Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat (27/5). Saat
memberikan kata sambutam, Wapres Maruf
menceritakan tentang keteladanan Syekh
Nawawi Al Bantani sebagai ulama besar
Nusantara yang pernah menjadi imam besar
Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab, Syekh
Nawawi dikenal dengan sebutan Pemimpin
Ulama dari Tanah Tanara (Banten),"
sambungnya. Perkembangan dakwah Islam di
Indonesia pada hari ini, kata Maruf, tidak bisa
dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.

136. 27 Pernah Jadi Imam Besar
Neutral Mj News
May Masjidil Haram, Ahmad Muzani
2022 dan Wapres Hadiri Haul Syekh
Nawawi Al-Bantani

- Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani
menghadiri acara Haul ke-129 Syekh Nawawi
Al-Bantani di Pondok Pesantren Tanara,
Banten, Jumat (27/5/2022). Wapres Ma'ruf
memberikan sambutan tentang keteladanan
Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama
besar Nusantara yang pernah menjadi imam
besar Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab,
Syekh Nawawi dikenal dengan sebutan
Pemimpin Ulama dari Tanah Tanara
(Banten)," tambah Ma'ruf. Perkembangan
dakwah Islam di Indonesia saat ini, kata Kyai
Maruf, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh
Syekh Nawawi.

137. 27 Haul Syekh Nawawi, Dianggap Positive Liputan 6
May Pembawa Perkembangan
2022 Dakwah Islam Saat Ini

Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra
Ahmad Muzani menghadiri acara Haul Ke-129
Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat
(27/5/2022). Wapres Ma'ruf memberikan
sambutan tentang keteladanan Syekh
Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar
Nusantara yang pernah menjadi imam besar
Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab, Syekh
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Nawawi dikenal dengan sebutan Pemimpin
Ulama dari Tanah Tanara (Banten)," tambah
Ma'ruf. Perkembangan dakwah Islam di
Indonesia saat ini, kata Kyai Maruf, tidak bisa
dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.
138. 27 Login
Neutral Pikiran
May bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Rakyat
2022 agar Dapatkan BSU 2022,
Depok
Pekerja dengan Nama Ini Bisa
Cairkan Rp600 Ribu

Keenam kriteria pekerja agar bisa
mendapatkan BSU yakni sebagai berikut.
Tahun ini, pekerja mendapatkan kabar
gembira terkait Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 yang akan kembali dicairkan.
Pemerintah menyalurkan BSU 2022 kepada
pekerja yang terpilih sebagai penerima dan
memenuhi kriteria. Jika melihat pada
penyaluran BSU tahun sebelumnya, terdapat
enam kriteria yang ditetapkan berdasarkan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

139. 27 Muzani: Para Ulama Patut
Neutral Detik
May Teladani Sosok Syekh Nawawi
2022 Al-Bantani

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri
acara Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani
di Pondok Pesantren Tanara, Banten. Dalam
sambutannya, Ma'ruf berbicara mengenai
tentang keteladanan Syekh Nawawi AlBantani sebagai ulama besar Nusantara.
Syekh Nawawi Al-Bantani disebut pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram,
Mekkah. "Di Arab, Syekh Nawawi dikenal
dengan sebutan Pemimpin Ulama dari Tanah
Tanara (Banten)," tambah Ma'ruf.

140. 27 KSPI: Buruh Butuh BSU tapi
May Kemenaker Hanya PHP
2022

"Buruh membutuhkan BSU tapi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya PHP
atau janji saja. Pemerintah menjanjikan
bahwa program bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji untuk pekerja dengan
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta kembali
dilanjutkan pada tahun ini. Pemerintah pun
memastikan penyaluran BSU akan segera
terealisasi. Namun sampai saat ini, program
BSU tersebut tak kunjung menunjukkan
tanda-tanda pencairan.

Neutral Kompas

141. 27 BLT Subsidi Gaji Cair, Rp1 Juta Positive Apahabar.c BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta akan
May Ditransfer ke Rekening
om
diberikan ke 8,8 juta pekerja. Adapun untuk
2022
tanda-tanda BLT subsidi gaji masuk rekening
bisa dicek di situs Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
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Kementerian Ketenagakerjaan tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 dan memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan
akuntabel. "Saya memohon doa dan
dukungan dari saudara- saudara sekalian agar
program ini bisa berjalan lancar dan memberi
manfaat yang besar bagi pekerja dan
perekonomian bangsa," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kutip
Okezone.
142. 27 PLN UIP Kalbagtim terima
May Penghargaan SMK3 dari
2022 Menteri Ketenagakerjaan

Positive Koranbanja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
r.net
(UIP) Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim)
mendapatkan Penghargaan dari Kementerian
Ketenagakerjaan atas implementasi Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3). Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziah kepada General Manager PLN UIP
KLT, Josua Simanungkalit di Jakarta, Rabu
(24/5). Dalam kesempatan ini, terdapat total
67 unit PLN dari seluruh Indonesia yang
mendapatkan penghargaan dari Menteri
Ketenagakerjaan. Kegiatan penghargaan yang
dilaksanakan secara hybrid, PLN UIP KLT
mendapatkan kesempatan untuk menerima
secara langsung dari Menteri
Ketenagakerjaan, ucap Josua.

143. 27 Jawab Kemajuan Zaman, Bank Positive Semarak.co Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
May BRI Hadirkan Fitur Konversi
memberi kemudahan bagi masyarakat, PT
2022 Valas di Aplikasi BRImo
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
berinovasi dengan memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.
Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury & Global Services BRI Achmad
Royadi mengatakan, pertumbuhan yang
tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata
uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan. Mulai
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dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah
melalui smartphone.
144. 27 15 Gubernur Raih Penghargaan Positive Banteneks 15 Gubernur mendapat penghargaan
May Pembina K3, Hal Ini yang
Pose
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (
2022 Disampaikan Menaker Ida
K3 ) dari Menaker Ida Fauziyah. Menurut
Fauziyah - Banten Ekspose
Menaker Ida Fauziyah, penghargaan kepada
15 Gubernur ini, merupakan bagian dari
kategori penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ( K3 ) Tahun 2022. Selain
memberikan penghargaan kepada 15
Gubernur, Menaker Ida Fauziyah juga
memberikan penghargaan kepada
perusahaan yang memperoleh penghargaan
K3. "Saya memberikan apresiasi setinggitingginya kepada Gubernur yang telah
berhasil membina usaha-usaha penerapan K3
di wilayah masing-masing," kata Menaker Ida
Fauziyah.
145. 27 Utamakan Aspek Keselamatan Positive Berita Satu Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
May Kerja, Kinerja MHU Diapresiasi
(K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
2022
meraih pengakuan atas capaiannya.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
beberapa apresiasi kepada MHU pada
gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3
Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara
Jakarta, Selasa (24/5/2022). Pada helatan ini
MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan
Nihil (Zero Accident Award) atas performa 85
juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode
Desember 2014-Desember 2021. Selain itu,
MHU juga memperoleh Penghargaan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Covid-19 di tempat kerja kategori Platinum.
146. 27 Hasil Seleksi Kartu Prakerja
May Gelombang 30 Telah
2022 Diumumkan, Segera Cek di
Dashboard prakerja.go.id

Neutral Indonesiato Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja
day.co.id Gelombang 30 di Dashboard Prakerja. Hasil
seleksi Kartu Prakerja gelombang 30 telah
diumumkan pada Jumat (27/5/2022) hari ini.
Lalu bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 30?. Cara Cek Hasil
Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 30.
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147. 27 Mengenal Kelompok Kerja
Neutral Tvonenews Selain itu, dari laman resmi G20pedia, salah
May W20, Perwakilan Suara
satu isu perempuan yang dibahas dalam
2022 Perempuan dalam Forum G20
Forum G20 adalah mengenai langkah
Pemerintah dalam upaya melindungi Pekerja
Migran Indonesia (PMI), yang Sebagian Besar
Adalah Perempuan. Langkah tersebut bisa
dilakukan melalui pemberdayaan dan inklusi
ekonomi perempuan, misalnya melalui
UMKM untuk pembangunan berkelanjutan,
dengan teknologi sebagai enabler. Dikutip
dari G20pedia, Chair Woman20 Indonesia
Hadriani Uli Silalahi menyebut upaya
peningkatan kualitas UMKM yang dimiliki
perempuan dapat menjadi salah satu cara
menghapus diskriminasi. Langkah tersebut
juga sejalan dengan upaya memaksimalkan
pemanfaatan platform digital dalam
membangun ekosistem UMKM milik
perempuan yang kuat.
148. 27 7 Bandara Angkasa Pura
May Airports Kembali Meraih
2022 Bendera Emas SMK3

Neutral Koran
Bumn
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Sebanyak 7 bandara yang dikelola Angkasa
Pura Airports kembali berhasil meraih
Penghargaan Bendera Emas Sertifikat Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker) dalam ajang Penganugerahan
Penghargaan K3 2022 yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Mei 2022. Adapun 7 bandara
yang berhasil meraih Bendera Emas SMK3
tersebut yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai
Bali, Bandara Jenderal Ahmad Yani
Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo,
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan,
Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara
Internasional Yogyakarta yang berhasil
meraih Kategori Lanjutan, serta Bandara
Sentani Jayapura untuk Kategori Awal.
Raihan penghargaan dengan predikat
"Memuaskan" ini berhasil diterima Angkasa
Pura Airports berdasarkan hasil dan penilaian
untuk Kategori Lanjutan dengan 166 kriteria
dan Kategori Awal dengan 64 kriteria sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

"Angkasa Pura Airports berkomitmen untuk
menerapkan SMK3 sebagai upaya
penjaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pegawai, pengguna jasa bandar
udara, mitra kerja dan/atau mitra usaha.
149. 27 Capai 85 juta Jam Kerja Tanpa Positive Investor
May Kecelakaan, MHU Sabet
Daily
2022 Penghargaan dari Kemenaker

Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. JAKARTA, Investor.idKinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
meraih pengakuan atas capaiannya.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
beberapa apresiasi kepada MHU pada
gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3
Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara
Jakarta pada Selasa (24/5/2022). PT Multi
Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan
pertambangan batubara yang beroperasi di
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

150. 27 6 Syarat Penerima BLT Rp1 Juta Neutral Kabar
May dari Pemerintah
Banten
2022

Dikutip Kabar Banten dari web resmi
Kementerian Ketanagakerjaan (Kemnaker),
ada 6 syarat bagi penerima BLT Rp1 juta yang
harus dipenuhi. Pemerintah akan
memberikan bantuan berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung
Tunai sebesarr gaji Rp1 juta untuk para
pekerja yang menerima upah di bawah Rp3,5
juta per bulan. Bantuan tersebut akan
dibagikan kepada 8,8 juta penerima. Oleh
karena itu pemerintah telah menyiapkan
alokasi anggaran sebesar Rp8,8 triliun.

151. 27 Tingkatkan SDM, Pemuda
Positive Lampu Satu
May Muhammadiyah Subang dan
2022 Kemenakertrans Gelar
Pelatihan Daur Ulang Sampah
Selama 16 Hari

"Hari ini kita melaksanakan pembukaan
pelatihan daur ulang sampah, yang akan
dilaksanakan selama 16 hari kedepan,
kerjasama Kemenakertrans," ujar Fadil, Ketua
Pemuda Muhammadiyah Subang selaku
panitia pelaksana kegiatan saat
menyampaikan laporan, Jum'at (27/5/2022).
Disaat merebak informasi di media massa
keluhan bertumpuknya sampah, khususnya
pedagang pasar baru-baru ini yang sempat
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ramai diberitakan, Pemuda Muhammadiyah
Subang beserta Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kemenakertrans) menggelar
pelatihan daur ulang sampah. Kegiatan ini
dilaksanakan selama enam belas hari, dimulai
hari ini Jumat (27/5/2022), berlokasi di SMP
PGRI Cikaum Desa Tanjungsari Barat, dengan
melibatkan peserta para pemuda maupun
masyarakat sekitar. Hadir juga pada
pembukaan tersebut, Dirjen Vokasi dan
pelatihan BLK Lembang, Kepala Disnakertrans
Subang, Kepala Desa Tanjungsari Barat dan
perwakilan sekolah.
152. 27 Serikat Buruh Sumatra Utara
May Peringati May Day
2022

Neutral Metro
Rakyat

Acara perhelatan penting bagi para serikat
buruh dan serikat pekerja tersebut dihadiri
langsung Gubernur Provinsi Sumatera Utara,
Edy Rahmayadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumatra
Utara), H.Baharuddin Siagian,SH, MSi, Dirut
PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, Perwakilan
Poldasu, perwakilan pengusaha yang ada di
Sumatera Utara. Melakukan perlombaan liga
Footsal memperebutkan piala Kementerian
Tenaga Kerja yang diwakilkan oleh Disnaker
Provinsi Sumatra Utara dan diikuti oleh 15
tim dari para ketua serikat buruh. Kemudian
melakukan Vaksinasi gratis yang bekerjasama
dengan Poldasu bagi sebanyak 1500 buruh
dan dilakukan di tempat Pekan Raya Sumatra
Utara. " Nah, puncak dari pada perayaan May
Day ini, Tanggal 27 Mei 2022, tetapi
seharusnya peringatan dilakukan pada 1 Mei
2022, namun karena saat itu sudah H-2
mendekati Idul Fitri maka peringatan hari
Buruh di tunda dan baru dapat dilakukan
sekarang, sekaligus dengan pelaksanaan
Halal BI Halal dengan semua pemangku
jabatan baik pemerintah Provinsi Sumatra
Utara, para Pengusaha, Disnaker dan para
serikat buruh, "ujar ketua SBSU Provinsi
Sumatera Utara ini.

153. 27 Akses kemnaker.go.id untuk
May Cek Penerima BSU Rp 1 Juta,
2022 Simak Kriterianya

Neutral Tribun
News

Cek penerima BSU Rp 1 juta di web
kemnaker.go.id, simak kriterianya. Cek
penerima BSU Rp 1 juta di web
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kemnaker.go.id, simak kriterianya. Cek
penerima BSU Rp 1 juta di web
kemnaker.go.id, simak kriterianya. Cek
penerima BSU Rp 1 juta di web
kemnaker.go.id, simak kriterianya.
154. 27 Bang Yos Ungkit Potensi
May Ancaman Cina, Eks Ketua PSI:
2022 Sangat Rasis dan Memecah
Bela Persatuan

Positive Benteng
Sumbar

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina
menjadi perhatian publik. Bang Yos panjang
lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan
Tenaga Kerja Asing Cina yang mana intinya
adalah kekhawatiran akan bertambahnya
jumlah mereka ke tanah air. Grace
menyangkan apa yang diungkapkan oleh
Bang Yos. Menurutnya, dengan latar
belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan
rasis.

155. 27 BRI Hadirkan Fitur Konversi
May Valas di Aplikasi BRImo
2022

Neutral Detak
BRI pun terus berinovasi untuk
Nusantara mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

156. 27 Pj Gubernur Banten : Pemikiran Neutral Media
SERANG||MEDIAREFORMASI.COM- Pj
May Syekh Nawawi Menjadi Dasar
Reformasi Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
2022 Filosofi
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
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pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
157. 27 Pemkab Samosir Gelar
Positive Metro
May Pelatihan Wirausaha Berbasis
Rakyat
2022 Kompetensi

Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Samosir
melalui Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
(Kopnakerindag) menggelar pelatihan
wirausaha berbasis kompetensi yang
dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK)
Parbaba Samosir, di buka langsung Pj Sekda
Hotraja Sitanggang, Jumat (27/5/2922). Di
kesempatan itu hadir Perwakilan Kepala Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BBOVP) Iqbal Ibrahim Nasution serta Kadis
Kopnakerindag Samosir Rista Sitanggang dan
Kepala BLK Samosir Dumasari Sitanggang.
Pelatihan diharapkan mampu menciptakan
wirausaha baru yang memiliki kompetensi
serta inovasi maupun kreativitas yang dapat
menciptakan produk produk unggulan di
Samosir. "Maka setiap pelaku usaha siap
menjadi pelaku ekonomi wirausaha mikro
kecil dan menengah sesuai bidang masingmasing sehingga dapat meningkatkan
perekonomian keluarga yang bermanfaat
bagi masyarakat Samosir secara umum,"
tuturnya.

158. 27 Lowongan Kerja Dibuka
Positive Koran
May Kementerian Luar Negeri, Ini
Memo
2022 Syarat dan Kualifikasi Pegawai
yang Dibutuhkan

Mendaftar dan mengikuti seleksi masuk
penerimaan pegawai baru di instansi yang
dimaksud, yaitu melalui pendaftaran ONLINE
ke alamat : Untuk diketahui, Kementerian
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Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI),
dahulu Departemen Luar Negeri, adalah
kementerian dalam Pemerintah Indonesia
yang membidangi urusan luar negeri.
Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh
seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang
sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh
Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang
dijabat oleh Abdurrahman Mohammad
Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko
Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan
dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja.
Lowongan kerja dibuka Kementerian Luar
Negeri untuk memperoleh pegawai yang
akan ditempatkan di perwakilan RI di luar
negeri. Melalui program lowongan kerja ini,
Kementerian Luar Negeri berharap
memperoleh pegawai yang siap diterjunkan
ke setiap lini atau divisi kerja dalam instansi
yang sedang dibutuhkan saat ini.
159. 27 Antisipasi Kelelahan
May Pengemudi Angkutan Umum
2022

Positive Rmco.id
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Pasal 90 Undang-Undang (UU) Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan, menyebutkan (1) setiap Perusahaan
Angkutan Umum wajib mematuhi dan
memberlakukan ketentuan mengenai waktu
kerja, waktu istirahat, dan pergantian
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (2) waktu kerja bagi
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
paling lama 8 jam sehari; (3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah
mengemudikan Kendaraan selama 4 jam
berturut-turut wajib beristirahat paling
singkat setengah jam; dan (4) dalam hal
tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan
paling lama 12 jam sehari termasuk waktu
istirahat selama 1 jam. Kelelahan pengemudi
angkutan umum dapat menyebabkan
kecelakaan lalu lintas. Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat
memasukkan dalam SPM Pengelolaan Jalan
Tol. Atas dasar amanat UU Ketenagakerjaan
tersebut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang mengatur mengenai
waktu kerja dan waktu kerja lembur serta
upah kerja lembur (khusus) di sektor usaha
atau pekerjaan tertentu sejauh ini baru ada 3
(tiga), yakni (a) Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan
Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu;
(b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005
tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada
Sektor Usaha Pertambangan Umum pada
Daerah Operasi Tertentu; dan (c) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor Per-11/Men/VII/2010 tentang Waktu
Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada
Daerah Operasi Tertentu.
160. 27 VIRAL : Pimpinan MPR: Para
May Ulama Kita Patut Meneladani
2022 Sosok Syekh Nawawi AlBantani

Positive Tugunews.c - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
om
menghadiri acara Haul Ke-129 Syekh Nawawi
Al-Bantani di Pondok Pesantren Tanara,
Banten, Jumat (27/5/2022). Wapres Ma'ruf
memberikan sambutan tentang keteladanan
Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama
besar Nusantara yang pernah menjadi imam
besar Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab,
Syekh Nawawi dikenal dengan sebutan
Pemimpin Ulama dari Tanah Tanara
(Banten)," imbuh Ma'ruf. Perkembangan
dakwah Islam di Indonesia saat ini, kata Kyai
Maruf, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh
Syekh Nawawi.

161. 27 PT Sucofindo Raih 25
May Penghargaan K3 2022 dari
2022 Kemnaker

Positive Semarak.co PT Sucofindo meraih 25 penghargaan dalam
ajang Penganugerahan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022 yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebanyak 25
Penghargaan ini diraih untuk 16 lokasi kerja
Sucofindo, terdiri 8 untuk kategori Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3). Lalu 10 untuk kategori
Penghargaan Zero Accident, dan 7 pada
kategori Pencegahan dan Penanggulangan
(P2) Covid-19. Penghargaan ini diberikan
72

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI,
Ida Fauziyah secara simbolis di Jakarta, Selasa
(24/5/2022).
162. 27 Arutmin Terima Penghargaan Positive Tribun
May K3 Tahun 2022 Tingkat
News
2022 Nasional Provinsi Kalimantan
Banjarmasi
Selatan
n

Piagam Penghargaan Program Pencegahan
dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat
Kerja Tahun 2022 Provinsi Kalimantan
Selatan, sebagai informasi piagam lainnya
akan diserahkan oleh Dinas Prov. Piagam
Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja
Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan,
sebagai informasi piagam lainnya akan
diserahkan oleh Dinas Prov. Perwakilan
Arutmin Tambang Asamasam, Adam Gita
Akbar selaku Safety & Health dari Divisi SHEC
mendapatkan undangan penyerahan
langsung secara offline untuk penghargaan
program pencegahan dan penanggulangan
Covid-19 di tempat kerja tahun 2022 Provinsi
Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

163. 27 Wabup Mad Romli Minta
May Warga Tangerang Teladani
2022 Ulama Kharismatik Syech
Nawawi Tanara Al Bantani

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli
menghadiri haul ke- 129 Syech Nawawi
Tanara Al Bantani Kabupaten Serang. Wakil
Bupati Tangerang Mad Romli mengagumi
sosok Almarhum sejak dirinya belajar
mengaji saat waktu masih usia SD di salah
satu pesantren salafiyah yang tidak jauh dari
rumahnya, dari cerita ustad dan kyai di
Kabupaten Tangerang, sosok Syech Nawawi
al-Bantani merupakan ulama yang memiliki
keilmuan yang patut diteladani oleh generasi
muda, di usai kecil saja Syech Nawawi AlBantani dikenal memiliki kecerdasan, otaknya
dengan mudah menyerap pelajaran yang
telah diberikan ayahnya sejak usia 5 tahun.
"Mari kita teladani Syech Nawawi Tanara,
semangat beliau menuntut ilmu perlu ditiru
generasi muda, di kampung sini di Tanara,
beliau lahir dan tumbuh menjadi anak yang
cerdas," terang Mad Romli, Jum'at
(27/5/2022). Mad Romli mengatakan,, di usia
8 tahun sang ayah mengirimkannya ke
berbagai pesantren di Jawa dan pergi ke Arab

Neutral Indo
Politika
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Saudi saat umurnya masih 15 tahun, Setelah
berhasil mempelajari ragam ilmu bahasa dan
ilmu agama.
164. 28 Kemenaker Apresiasi MHU
Positive Cobisnis
May Catat 85 Juta Jam Kerja Tanpa
2022 Kecelakaan

Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014
Desember 2021. Kinerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan
Utama (MHU) kembali meraih pengakuan
atas capaiannya. Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan beberapa
apresiasi kepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara Jakarta
(24/5). Selain itu, MHU juga memperoleh
Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja
kategori PLATINUM.

165. 28 Kena PHK, Pekerja Zenius dan Negative Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
May LinkAja Belum Lapor Kemnaker
telah mengetahui adanya pemutusahan
2022
hubungan kerja (PHK) yang dilakukan startup
Zenius dan LinkAja. Seprti diketahui, barubaru ini perusahaan rintisan atau startup
LinkAja dan Zenius melakuan pemutusan
hubungan kerja kepada karyawannya.
Sebelumnya perusahaan edutech Zenius
terpaksa melakukan PHK terhadap lebih dari
200 karyawannya lantaran perusahaan
sedang mengalami kondisi makro ekonomi
terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, terkait hal itu, Kemnaker belum
menerima adanya laporan dari para pekerja
khususnya terkait masalah pesangon dan hak
pekerja lainnya.
166. 28 Antisipasi Kelelahan
May Pengemudi Angkutan Umum
2022

Positive Jayakartane Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
ws.com
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
menyebutkan (1) setiap Perusahaan
Angkutan Umum wajib mematuhi dan
memberlakukan ketentuan mengenai waktu
kerja, waktu istirahat, dan pergantian
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (2) waktu kerja bagi
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Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
paling lama 8 jam sehari; (3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah
mengemudikan kendaraan selama 4 jam
berturut-turut wajib beristirahat paling
singkat setengah jam; dan (4) dalam hal
tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan
paling lama 12 jam sehari termasuk waktu
istirahat selama 1 jam. Kelelahan pengemudi
angkutan umum dapat menyebabkan
kecelakaan lalu lintas. Pengemudi bus
pariwisata yang kelelahan akibat kurang
istirahat yang cukup dapat menjadi penyebab
kecelakan lalu lintas. Kemudian pada 11
November 2021, kembali KNKT menyurati
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
perihal Tempat Istirahat Pengemudi Bus
Pariwisata.
167. 28 6 Fakta BLT Subsidi Rp1 Juta , Positive Okezone
May Cek Info dan Kepastian Waktu
2022 Pencairannya

Okezone pun merangkum fakta-fakta
menarik terkait BLT subsidi gaji dan kepastian
waktu pencairannya, Sabtu (28/5/2022):.
Kementerian Ketenagakerjaan tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 dan memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan
akuntabel. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, program bantuan subsidi upah
ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di
bawah Rp3,5 juta dengan besarnya Rp1 juta
per penerima. Anda akan mendapatkan
notifikasi tidak terdaftar sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
apabila Anda tidak memenuhi persyaratan
sebagai penerima BSU sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

168. 28 Al Washliyah Bangun
Positive Inilah
May Konsolidasi Buttom Up, Napak
Medan
2022 Tilas Dari Pelosok Desa

"Bukan menghilangkan tradisi formalistik
yang bersifat lazim dilakukan selama ini,
namun ke depan Al Washliyah Sumatra Utara
akan membangun konsolidasi dari bawah
yaitu dimulai dari madrasah dan sekolahsekolah yang dimiliki," kata Ketua Pengurus
Wilayah Al Washliyah Sumatra Utara Dedi
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Iskandar Batubara pada pembukaan Rakerwil
I PW Al Washliyah Sumatra Utara di halaman
MTs Al Washliyah 22 Kecamatan Galang,
Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/05/2022).
Hadir Ketua Umum PB Al Washliyah KH
Masyhuril Khamis, Asisten I Pemkab
Deliserdang Citra Efendi Capah, Ketua DPRD
Deliserdang Zakky Shahri, Forkopimda, alim
ulama, MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al
Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan,
Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah
Sumatra Utara dan Organ Bagian serta Ormas
Islam dan OKP. "Ternyata gak harus di Medan
buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini
ramai hadir para pengurus dan warga Al
Washliyah, padahal tempatnya jauh. Kita
hadir dan melihat langsung sekolah kita dan
kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al
Washliyah," tegasnya.
169. 28 BLT Subsidi Gaji Cair, Sudah
May Terima Notifikasi Belum?
2022

Neutral Onews.me Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji
akan dicairkan sebesar Rp1 juta. BLT subsidi
gaji diberikan kepada 8,8 juta pekerja.
Adapun pekerja yang mendapat bantuan
akan mendapatkan notifikasi apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan. Anda akan mendapatkan
notifikasi tidak terdaftar sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
apabila Anda tidak memenuhi persyaratan
sebagai penerima BSU sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 Anda juga
akan mendapatkan notifikasi yang sama,
apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai
dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
namun data Anda belum masuk dalam
tahapan penyerahan data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan.

170. 28 Haul Ke 129, Mari kita Teladani Neutral Online
May Akhlak Syekh Nawawi alPantura
2022 Bantani Tanara
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Wakil Bupati Tangerang Mad Romli
menghadiri haul ke- 129 Syekh Nawawi alBantani Tanara di Kabupaten Serang Jum'at

27 Mei 2022. Sosok Syekh Nawawi Al-Bantani
merupakan ulama yang memiliki keilmuan
yang patut diteladani oleh generasi muda, di
usai kecil saja Syekh Nawawi al-Bantani
dikenal memiliki kecerdasan, otaknya dengan
mudah menyerap pelajaran yang telah
diberikan ayahnya sejak umur 5 tahun.
Sementara itu dalam sambutannya Wapres RI
Ma'ruf Amin berbicara mengenai tentang
keteladanan Syekh Nawawi al-Bantani
sebagai ulama besar Nusantara. Syekh
Nawawi al-Bantani disebut pernah menjadi
imam besar Masjidil Haram, Mekah.
171. 28 BLT Subsidi Gaji Cair, Sudah
May Terima Notifikasi Belum?
2022

Neutral Okezone

172. 28 Akses kemnaker.go.id untuk
May Cek Penerima BSU Rp 1 Juta,
2022 Simak Kriterianya

Neutral Indonesiato Dikutip dari Keterangan Pers Menko
day.co.id Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga
Hartarto, pernah menyampaikan telah
menyediakan anggaran untuk penyaluran
BSU sebanyak Rp 8,8 triliun. Merujuk
penyaluran BSU 2021, berikut adalah cara
untuk mengetahu status penerima BSU.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali
cair pada 2022 untuk 8,8 juta pekerja yang
terdampak pandemi. Para pekerja yang
sesuai kriteria akan mendapatkan BSU,
masing-masing sebesar Rp 500 ribu selama
dua bulan, yang akan diberikan sekaligus.
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Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji
akan dicairkan sebesar Rp1 juta. BLT subsidi
gaji diberikan kepada 8,8 juta pekerja.
Adapun pekerja yang mendapat bantuan
akan mendapatkan notifikasi apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan. Anda akan mendapatkan
notifikasi tidak terdaftar sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
apabila Anda tidak memenuhi persyaratan
sebagai penerima BSU sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

173. 28 Al Washliyah Bangun
Positive Indonesia
May Konsolidasi Secara Buttom Up,
Berkibar
2022 Napak Tilas Mulai Dari Pelosok
Desa

"Bukan menghilangkan tradisi formalistik
yang bersifat lazim dilakukan selama ini,
namun ke depan Al Washliyah Sumatra Utara
akan membangun konsolidasi dari bawah
yaitu dimulai dari madrasah dan sekolahsekolah yang dimiliki," ucap Ketua Pengurus
Wilayah Al Washliyah Sumatra Utara, Dr H
Dedi Iskandar Batubara SH SSoS MSP pada
pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah
Sumatra Utara di halaman MTs Al Washliyah
22 Kecamatan Galang, Kabupaten
Deliserdang, Jumat (27/5/2022). Hadir Ketua
Umum PB Al Washliyah Dr KH Masyhuril
Khamis MM, Asisten I Pemkab Deliserdang
Citra Efendi Capah, Ketua DPRD Deliserdang
Zakky Shahri SH, Forkopimda, alim ulama,
MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al
Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan,
Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah
Sumatra Utara dan Organ Bagian serta Ormas
Islam dan OKP. "Ternyata gak harus di Medan
buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini
ramai hadir pada pengurus dan warga Al
Washliyah, padahal tempatnya jauh. Kita
hadir dan melihat langsung sekolah kita dan
kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al
Washliyah," tegasnya.

174. 28 Hadiri Haul ke 129, Gus Yaqut Neutral Tinta Hijau Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut
May Ajak Teladani Sikap Moderat
Cholil Qoumas Menag saat menghadiri Haul
2022 Syekh Nawawi Al Bantani
Syekh Nawawi AlBantani yang ke 129 /.
SUBANG, TINTAHIJAU. Menteri Agama
Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas (Gus
Yaqut) menghadiri haul ke 129 Syekh Nawawi
AlBantani, di Pesantren AlNawai Tanara,
Serang, Banten, pada Jumat, 27 Mei 2022.
Dalam kesempatan itu Gus Yaqut mengajak
masyarakat untuk bisa meneladani sikap
moderat Syekh Nawawi Al Bantani. Syekh
Nawawi adalah sosok ulama yang diakui di
Indonesia bahkan Dunia.
175. 28 Sudah Lama Ditunggu Pekerja, Neutral Kompas
May Subsidi Gaji atau BSU Cair Awal
2022 Juni?
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Pemerintah masih membahas regulasi atau
payung hukum sebelum bantuan subsidi gaji
(BSU) akan disalurkan pada pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19. Staf Khusus

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari
mengatakan, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum
sebelum BSU disalurkan. Namun dia tidak
mengetahui pasti kapan proses regulasi BSU
tuntas digodok. "Iyalah (pemberian BSU)
bulan ini (April 2022)," kata Anwar kepada
Kompas.
176. 28 [IDNvideo]-Gelombang 30!
Negative Idn Pos
May CARA MEMBELI PELATIHAN
2022 PRAKERJA yg MUDAH dan juga
CEPAT TANPA WEBINAR
BONUS UANG 100.000

Dan juga
video,gelombang,cara,membeli,pelatihan
prakerja yg mudah dan juga cepat,pelatihan
prakerja tanpa webinar,cara membeli
pelatihan prakerja gelombang 30,pelatihan
prakerja yg cepat dapat sertifikat,cara
membeli pelatihan prakerja mudah dan juga
cepat,cara membeli pelatihan prakerja,cara
beli pelatihan prakerja gelombang 30,cara
membeli pelatihan prakerja di
tokopedia,pelatihan prakerja yg mudah dan
juga cepat tanpa webinar,pelatihan prakerja
dan juga kunci jawaban,cara membeli
pelatihan prakerja di bukalapak,. CARA
MEMBELI PELATIHAN PRAKERJA yg MUDAH
dan juga CEPAT TANPA WEBINAR. ALUR
LOLOS PRAKERJA TERBARU. CARA DAPAT
INSENTIF PRAKERJA 150.000. LANGKAH
SETELAH LOLOS PRAKERJA.

177. 28 [IDNvideo]-Gelombang 30!
Negative Idn Pos
May CARA MEMBELI PELATIHAN
2022 PRAKERJA yg MUDAH dan juga
CEPAT TANPA WEBINAR
BONUS UANG 100 RIBU

Dan juga
video,gelombang,cara,membeli,pelatihan
prakerja yg mudah dan juga cepat,cara
membeli pelatihan prakerja yg mudah dan
juga cepat,prakerja gelombang 30,cara
membeli pelatihan prakerja yg cepat dapat
sertifikat,cara membeli pelatihan
prakerja,pelatihan prakerja cashback
uang,cara membeli pelatihan prakerja yg
mudah dan juga cepat tanpa webinar,cara
membeli pelatihan prakerja gelombang
30,pelatihan prakerja dapat bonus
uang,pelatihan prakerja dapat cashback
pulsa,pelatihan prakerja tanpa
webinar,prakerja,. Pelatihan prakerja
Gelombang 30! CARA MEMBELI PELATIHAN
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PRAKERJA yg MUDAH dan juga CEPAT TANPA
WEBINAR CASHBACK UANG. TAHAP
SELANJUTNYA SETELAH LOLOS PRAKERJA
HINGGA CAIR SEMUA INSENTIF:.
178. 28 Haul Syekh NawawiAl Bantani Positive Ngopi
May Wapres Ingatkan Esensi
Bareng
2022 Wariskan Ilmu

179. 28 Arutmin Berhasil Menerima
May Penghargaan K3 Tahun 2022
2022

Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah
satu guru bangsa Indonesia yang telah
mencetak sejumlah kader nasional
berpengaruh, seperti KH Cholil Bangkalan, KH
Hasyim Asy'ari Jombang serta Ahmad Dahlan
Yogyakarta. Dengan semangat dan esensi
itulah, haul Syekh Nawawi Al-Bantani digelar
tiap tahun hingga kini menginjak
peringatannya ke-129. "Syekh Nawawi itu,
beliau mewariskan ilmu. Ilmu ini yang harus
kita kembangkan dan kita terus kembangkan
dan lanjutkan oleh kita dan generasi yang
akan datang," ucap Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin, saat memberikan sambutan
dalam Peringatan Haul ke-129 Syekh Nawawi
Al- Bantani, di Pesantren Annawawi Tanara
(Penata), Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Jumat 27 Mei 2022 malam.

Positive Radar
PT Arutmin Indonesia (Arutmin) merupakan
Banjarmasi salah satu unit usaha dari PT Bumi Resources,
n
Tbk (BUMI) berhasil mendapatkan
penghargaan pada acara penganugerahan
penghargaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) tahun 2022 yang dihadiri oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa
(24/5) tadi. Jumlah itu meningkat menjadi
1.742 perusahaan pada tahun 2022.
Kemudian untuk sertifikat SMK3 perusahaan,
pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616
perusahaan dan pada tahun 2022 mengalami
peningkatan menjadi sebanyak 2004
perusahaan yang telah mendapatkan
sertifikat SMK3. Dalam kategori pencegahan
dan perlindungan AIDS di tempat kerja
terjadi kenaikan jumlah perusahaan dari
tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan menjadi
343 perusahaan pada tahun 2022.
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180. 28 Bantuan Subsidi Upah
Positive Tribunstyle. TRIBUNSTYLE.COM- Bantuan Subsidi Upah
May Karyawan Gaji di Bawah Rp 3,5
com
(BSU) untuk karyawan gaji di bawah Rp 3,5
2022 Juta Siap Cair, Cek
juta siap cair, cek di
bpjsketenagakerjaan.go.id
bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan Subsidi
Upah dari pemerintah untuk pekerja di tahun
2022 siap cair. Jika lolos verifikasi, akan
muncul keterangan seperti berikut ini: "Anda
lolos verfikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi
selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker."
BSU sendiri akan langsung diberikan kepada
pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
181. 28 Ketua PBNU Periode 1999May 2015 KH Abbas Muin Wafat
2022

Negative Kumparan Ketua PBNU periode 1999-2015 KH Abbas
Muin wafat pada Jumat Ia wafat pada pukul
19.20 WIB di Rumah Sakit Geriatri,
Purwokerto. "Selamat jalan KH Abbas Muin.
Sebelum menjabat sebagai Ketua PBNU KH
Abbas Muin adalah Ketua Lakpesdan PBNU
tahun 1994-1996. Selain itu, KH Abbas Muin
juga pernah menjadi pengurus Bina Desa,
sebuah lembaga organisasi non-Pemerintah
yang bergerak di bidang pemberdayaan
sumber daya manusia pedesaan yang
didirikan tahun 1975 di Jatiluhur, Purwakarta,
Jawa Barat.

182. 28 PLN UIP KLT Terima
May Penghargaan SMK3 dari
2022 Menaker

Positive Tribun
News
Banjarmasi
n
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Penghargaan diserahkan langsung oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah kepada
General Manager PLN UIP KLT, Josua
Simanungkalit di Jakarta (24/5). Kegiatan
penghargaan yang dilaksanakan secara
hybrid, PLN UIP KLT mendapatkan
kesempatan untuk menerima secara
langsung dari Menteri Ketenagakerjaan,"
ucap Josua. PLN UIP KLT telah
mengimplementasikan SMK3 sejak 2016 dan
kemudian tahun 2021 yang lalu telah
diintegrasikan dengan Sistim Manajemen
Mutu (SMM). Josua menyatakan bahwa
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta
standar mutu perusahaan merupakan hal
penting dalam keberlangsungan kegiatan
atau proses bisnis, terutama di PLN UIP KLT
yang merupakan unit bisnis yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kegenagalistrikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara dan Kalimantan Selatan.
183. 28 Hadiri Haul Syekh Nawawi Al
May Bantani ke-129 , Wapres
2022 Ingatkan Esensi Warisan Ilmu
Banten

Positive Kontrastime Ilmu ini yang harus kita kembangkan dan kita
s.com
terus kembangkan dan lanjutkan oleh kita
dan generasi yang akan datang," ucap Wakil
Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat
memberikan sambutan dalam Peringatan
Haul ke-129 Syekh Nawawi Al- Bantani, di
Pesantren Annawawi Tanara (Penata),
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat
siang (27/05/2022). Syekh Nawawi Al-Bantani
merupakan salah satu guru bangsa Indonesia
yang telah mencetak sejumlah kader nasional
berpengaruh, seperti Cholil Bangkalan,
Hasyim Asy'ari, ataupun Ahmad Dahlan.
Dengan semangat dan esensi itulah, haul
Syekh Nawawi Al-Bantani digelar tiap tahun
hingga kini menginjak peringatannya yang ke129. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas menyebutkan, haul ini sebagai
momentum untuk meneladani sikap dan
pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang
moderat dan penuh toleransi.

184. 28 Antisipasi Kelelahan
May Pengemudi Angkutan Umum
2022

Positive Kuasa Kata Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,
menyebutkan (1) setiap Perusahaan
Angkutan Umum wajib mematuhi dan
memberlakukan ketentuan mengenai waktu
kerja, waktu istirahat, dan pergantian
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (2) waktu kerja bagi
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
paling lama 8 jam sehari; (3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah
mengemudikan Kendaraan selama 4 jam
berturut-turut wajib beristirahat paling
singkat setengah jam; dan (4) dalam hal
tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan
paling lama 12 jam sehari termasuk waktu
istirahat selama 1 jam. Pengemudi bus
pariwisata yang kelelahan akibat kurang
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istirahat yang cukup dapat menjadi penyebab
kecelakan lalu lintas. Kemudian pada 11
November 2021, kembali KNKT menyurati
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
perihal Tempat Istirahat Pengemudi Bus
Pariwisata. Atas dasar amanat UU
Ketenagakerjaan tersebut, Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
mengatur mengenai waktu kerja dan waktu
kerja lembur serta upah kerja lembur
(khusus) di sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sejauh ini baru ada 3 (tiga), yakni (a)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003
tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Daerah Tertentu; (b) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu
Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha
Pertambangan Umum pada Daerah Operasi
Tertentu; dan (c) Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah
Operasi Tertentu.
185. 28 Victoria's Secret Rogoh Rp 121 Negative Pelopor.id Jakarta | Pekerja Thailand yang dipecat tahun
May Miliar untuk Penyelesaian PHK
lalu dari pabrik yang memasok merek
2022 Karyawan
pakaian dalam global, termasuk Victoria's
Secret, akan menerima 285,2 juta baht atau
sekitar Rp 121,7 miliar, yang menurut para
aktivis buruh adalah penyelesaian terbesar
dari jenisnya di industri garmen global.
Menurut Direktur Eksekutif Konsorsium Hak
Pekerja Scott Nova, sebuah serikat pekerja
internasional kelompok advokasi, dana
penyelesaian yang dibiayai oleh Victoria's
Secret dalam perjanjian pinjaman dengan
pemilik BAT, dapat menjadi preseden bagi
merek global untuk lebih melindungi hak-hak
pekerja dalam rantai pasokan mereka. Dalam
sebuah pernyataan email pekan ini, Victoria's
Secret & Co mengatakan akan memberikan
pinjaman kepada pemilik Clover untuk
membiayai penyelesaian, tanpa
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mengungkapkan jumlahnya. Seorang
eksekutif Clover dan anggota dewan BAT
yang bangkrut, Emily Lau pada Jumat
(27/05/2022) mengatakan bahwa
pembayaran akan dilakukan dengan sumber
daya pribadi pemilik, Angie dan Emily Lau,
tidak menyebutkan pinjaman dari Victoria's
Secret.
186. 28 PLN UIP Sulawesi terima 4
May penghargaan K3
2022

Positive Antara
Lampung

Pada ajang penganugerahan tersebut PLN
UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4
penghargaan yakni 2 penghargaan untuk
Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana
Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP
Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara.
"Penerimaan penghargaan tersebut yang
dilakukan dengan pertemuan secara hybrid
menjadi kebanggaan tersendiri," kata Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi, Muh Pahri M Jafar di Makassar,
Jumat. Penghargaan yang didapat berkat
kesadaran akan K3 yang sangat tinggi, hal ini
merupakan apresiasi dari pemerintah untuk
pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi"
kata Muh Pahri. PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima
empat penghargaan pada ajang
Penganugerahan Penghargaan Kesehatan,
Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun
2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.

187. 28 MHU Raih Penghargaan K3 dari Positive Mix
Perusahaan pertambangan batubara, PT
May Kementerian Ketenagakerjaan
Marcomm Multi Harapan Utama (MHU), meraih
2022
penghargaan atas kinerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)-nya. Mei ini,
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
apresiasi kepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara,
Jakarta. MHU mendapat Penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan
mulai dari periode Desember 2014 hingga
Desember 2021. Selain itu, MHU juga
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memperoleh Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di
tempat kerja kategori Platinum.
188. 28 Menag Yaqut: Syekh Nawawi
May Al-Bantani Panutan Ulama
2022 Dunia

Positive Kedaipena "Kita semua tahu bahwa Syekh Nawawi AlBantani ini adalah panutan dari para ulama di
seluruh nusantara bahkan di dunia, Syekh
Nawawi Al-Bantani adalah orang yang sangat
produktif dengan karyanya, dibaca dan
menginspirasi hampir seluruh tokoh agama
yang ada di Indonesia," ucap Menteri Agama
(Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil
Qoumas saat memberikan sambutan dalam
Haul 129 Syekh Nawawi Al-Bantani di Ponpes
Nawawi Tanara, Banten, Jumat, (27/5/2022).
Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok
panutan dari para ulama di seluruh
nusantara, bahkan di dunia. Selain itu, ia juga
menyampaikan, banyak karya Syekh Nawawi
Al-Bantani yang dipelajari di pondok
pesantren dan juga perguruan tinggi tanah
air. "Saat ini 129 tahun kita memperingati
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
buktikan serta telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, dan sampai saat ini
terus untuk menjadi dasar keislaman
khususnya dalam membangun Indonesia,"
ujarnya.

189. 28 Muzani Ajak Ulama Indonesia Neutral Rmco.id
May Teladani Syekh Nawawi Al2022 Bantani
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Menilik sejarah, Sang Kiai menganalogikan,
perkembangan dakwah Islam di Indonesia
saat ini, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh
Syekh Nawawi. Selanjutnya, orang nomor
dua di Indonesia ini mengatakan, pendiri
Muhammdiyah Kiao Ahmad Dahlan dan
pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Asy'ari,
termasuk Syekh Ahmad Al Minangkabawi
adalah ulama-ulama yang menuntut ilmu
kepada Syekh Nawawi. Wakil Ketua MPR
Ahmad Muzani menghadiri acara Haul Ke-129
Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat (27/5). Kiai
Ma'ruf memberikan sambutan tentang

keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani
sebagai ulama besar Nusantara yang pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram, Mekah.
190. 28 Berinovasi Jawab Kebutuhan Positive Indonesiato BRI pun terus berinovasi untuk
May Konsumen, BRI Hadirkan Fitur
day.co.id mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 Konversi Valas di BRImo!
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.
191. 28 Berinovasi Jawab Kebutuhan Positive Akurat.co
May Konsumen, BRI Hadirkan Fitur
2022 Konversi Valas di BRImo!

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

192. 28 Danrem 064/MY Melaksanakan Neutral Tintakitane Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Houl ke
May Pam VVIP Wapres K.H Ma'ruf
ws.com
129 Syekh Nawawi Al Bantani di Pesantren
2022 Amin Di Acara Peringatan Haul
Annawawi Tanara Kabupaten Seran Propinsi
Syekh Nawawi Al Bantani
Banten. Dalam sambutannya Wakil Presiden (
Wapres ) K.H Ma'ruf Amin mengatakan Syekh
Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu
guru bangsa Indonesia yang telah mencetak
sejumlah kader nasional berpengaruh,
seperti Cholil Bangkalan, Hasyim Asy'ari,
ataupun Ahmad Dahlan. "Ini menjadi sesuatu
yang (diperlukan) sekaligus dalam rangka
86

pemberdayaan umat, dalam rangka
taqwiyatul ummah," ungkap Wapres
Sementara itu Danrem 064/MY Brigjen TNI
Yunianto selaku Dansatgaspamwil
mengatakan adapun maksud dan tujuan
Pengamanan VVIP Wakil Presiden K. H.
Mar'uf Amin dalam rangka peringatan Houl
ke 129 Syekh Nawawi Al Bantani bisa berjalan
sesuai rencana dengan baik dan aman.
"Syekh Nawawi itu, beliau mewariskan ilmu.
193. 28 Rakerwil I Al Washliyah
Positive Harian9.co
May Sumatra Utara, Dedi Iskandar
m
2022 Batubara: Kedepan Konsolidasi
Dibangun dari Bawah

Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Wilayah Al
Washliyah Sumatra Utara, Dedi Iskandar
Batubara pada pembukaan Rakerwil I PW Al
Washliyah Sumatra Utara di Halaman MTs Al
Washliyah 22 Galang, Kabupaten
Deliserdang, Jumat (27/5/2022). Bukan
menghilangkan tradisi formalistik yang
bersifat lazim dilakukan selama ini, namun
kedepan Al Washliyah Sumatra Utara akan
membangun konsolidasi dari bawah yaitu
dimulai dari madrasah dan sekolah-sekolah
yang dimiliki ormas Islam terbesar di
Sumatera Utara. Hadir Ketua Umum PB Al
Washliyah Dr KH Masyhuril Khamis MM,
Asisten I Pemkab Deliserdang Citra Efendi
Capah, Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri
SH, Forkopimda, alim ulama, MUI
Deliserdang, Pengurus Daerah Al Washliyah
di antaranya Deliserdang, Medan, Paluta,
Sergai, pengurus PW Al Washliyah Sumatra
Utara dan Organ Bagian serta Ormas Islam
dan OKP. "Ternyata gak harus di Medan buat
acara baru ramai datang, Rakerwil ini ramai
hadir pada pengurus dan warga Al Washliyah,
padahal tempatnya jauh.

194. 28 Al Washliyah Bangun
Positive Buserdirgan "Bukan menghilangkan tradisi formalistik
May Konsolidasi Secara Buttom Up,
tara.com yang bersifat lazim dilakukan selama ini,
2022 Napak Tilas Mulai Dari Pelosok
namun kedepan Al Washliyah Sumatra Utara
Desa
akan membangun konsolidasi dari bawah
yaitu dimulai dari madrasah dan sekolahsekolah yang dimiliki," ucap Ketua Pengurus
Wilayah Al Washliyah Sumatra Utara, Dr H
Dedi Iskandar Batubara SH SSoS MSP pada
pembukaan Rakerwil I PW Al Washliyah
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Sumatra Utara di halaman MTs Al Washliyah
22 Kecamatan Galang, Kabupaten
Deliserdang, Jumat (27/5/2022). Hadir Ketua
Umum PB Al Washliyah Dr KH Masyhuril
Khamis MM, Asisten I Pemkab Deliserdang
Citra Efendi Capah, Ketua DPRD Deliserdang
Zakky Shahri SH, Forkopimda, alim ulama,
MUI Deliserdang, Pengurus Daerah Al
Washliyah di antaranya Deliserdang, Medan,
Paluta, Sergai, pengurus PW Al Washliyah
Sumatra Utara dan Organ Bagian serta Ormas
Islam dan OKP. "Ternyata gak harus di Medan
buat acara baru ramai datang, Rakerwil ini
ramai hadir pada pengurus dan warga Al
Washliyah, padahal tempatnya jauh. Kita
hadir dan melihat langsung sekolah kita dan
kehadiran kita sebagai syiar membesarkan Al
Washliyah," tegasnya.
195. 28 PLN UIP KLT Terima
May Penghargaan SMK3
2022

Positive Klik
Kegiatan penghargaan yang dilaksanakan
Kalimantan secara hybrid, PLN UIP KLT mendapatkan
kesempatan untuk menerima secara
langsung dari Menteri Ketenagakerjaan,"
ucap Josua. PLN UIP KLT telah
mengimplementasikan SMK3 sejak 2016 dan
kemudian tahun 2021 yang lalu telah
diintegrasikan dengan Sistim Manajemen
Mutu (SMM). Josua menyatakan bahwa
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta
standar mutu perusahaan merupakan hal
penting dalam keberlangsungan kegiatan
atau proses bisnis, terutama di PLN UIP KLT
yang merupakan unit bisnis yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kegenagalistrikan
di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan
Audit SMK3 yang dilaksanakan pada 2021
lalu, PLN UIP KLT berhasil mendapatkan poin
penilaian sebesar 90,36 untuk audit tingkat
lanjutan dengan 166 kriteria audit, dimana
hasil tersebut masuk dalam kategori
memuaskan.
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196. 28 Berita Populer Sabtu 28 Mei
May 2022, dari Matahari di atas
2022 Kabah sampai Info BSU BLT
BPJS Ketenegakerjaan - Ayo
Indonesia

Positive Ayoindones Saat matahari melintas tepat di atas Kabah
ia.com
pada 27-28 Mei 2022, bisa dimanfaatkan
umat Islam khususnya di Indonesia untuk
meluruskan arah kiblat. Peritiwa matahari
melintas tepat di atas Kabah yang dikenal
dengan istilah Istiwa A'zham atau Rashdul
Qiblah, akan terjadi pada 27-28 Mei 2022.
Istiwa A'zham atau Rashdul Qiblah, yaitu
waktu matahari tepat di atas Kabah, dimana
bayangan benda yang terkena sinar matahari
menunjuk arah kiblat. Berita selengkapnya
kllik di SINI Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) belum juga memberi kepastian
mengenai jadwal pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022.

197. 28 Serikat Buruh Sumatra Utara
May Peringati May Day
2022

Neutral Top Metro Sebanyak 53 Organisasi Serikat Buruh
Provinsi Sumatera Utara (Sumatra Utara)
memperingati hari Buruh Internasional (May
Day) yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal
Nurdin Jalan Sudirman No. 41 Kelurahan
Angrung, Kecamatan Medan Polonia,Jumat
(27/5/2022). Acara perhelatan penting bagi
para serikat buruh dan serikat pekerja
tersebut dihadiri langsung Gubernur Provinsi
Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi
Sumatera Utara (Sumatra Utara),
H.Baharuddin Siagian,SH, MSi, Dirut PDAM
Tirtanadi, Kabir Bedi, Perwakilan Poldasu,
perwakilan pengusaha yang ada di Sumatera
Utara. Yang diwakilkan oleh Disnaker Provinsi
Sumatra Utara dan diikuti oleh 15 tim dari
para ketua serikat buruh. Kemudian
melakukan Vaksinasi gratis yang bekerjasama
dengan Poldasu bagi sebanyak 1500 buruh
dan dilakukan di tempat Pekan Raya Sumatra
Utara.

198. 28 Kabar Terbaru BSU Bagi
Neutral Serambi
May Karyawan Gaji di Bawah Rp 3,5
Indonesia
2022 Juta, Cek Status Penerima di
Sini
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Cek Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS
Ketenagakerjaan- Login ke laman
bpjsketenagakerjaan.go.id;- Pilih menu Cek
Status Calon Penerima BSU;- Kemudian
masukkan NIK, nama lengkap serta tanggal
lahir pada kolom yang tersedia;- Ceklis kode
captcha lalu klik Lanjutkan. BSU sendiri akan

langsung diberikan kepada pekerja dengan
gaji di bawah Rp 3,5 juta. Jika membutuhkan
informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact
Center 175 atau email ke
care@bpjsketenagakerjaan.go.id." Ida
Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker,
menyatakan beberapa kriteria penerima BSU
sementara pada tahun ini sebagai berikut:Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah
Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga
masih menggunakan data pekerja/buruh
peserta BPJS Ketenagakerjaan; Tahapan
Penyaluran BSU. Nantinya, BSU akan
dicairkan secara bertahap dan besaran BSU
yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima.
199. 28 Danrem 064/MY Gelar Pam
Neutral Bantentop.i
May VVIP Wapres KH Ma'ruf Amin
d
2022 Di Acara Peringatan Khoul
Syekh Nawawi Al Bantani

Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Houl ke
129 Syekh Nawawi Al Bantani di Pesantren
An Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Jumat
(27/05/2022). Wakil Presiden KH Ma'ruf
Amin mengatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani
merupakan salah satu guru bangsa Indonesia
yang telah mencetak sejumlah kader nasional
berpengaruh, seperti Cholil Bangkalan,
Hasyim Asy'ari, ataupun Ahmad Dahlan. Ilmu
ini yang harus kita kembangkan dan kita
terus kembangkan dan lanjutkan oleh kita
dan generasi yang akan datang," kata Wakil
Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin.
Sementara itu Danrem 064/MY Brigjen TNI
Yunianto selaku Dansatgaspamwil
mengatakan, adapun maksud dan tujuan
Pengamanan VVIP Wakil Presiden KH Mar'uf
Amin dalam rangka peringatan Houl ke 129
Syekh Nawawi Al Bantani bisa berjalan sesuai
rencana dengan baik dan aman.

200. 28 Lowongan Kerja Dibuka PT
May Patra Badak Arun Solusi, Ini
2022 Posisi Jabatan yang Disisi
Beserta Syaratnya

Lowongan kerja dibuka PT Patra Badak Arun
Solusi untuk mencari karyawan yang akan
ditempatkan di 3 posisi, yakni Civil Engineer,
Site Project Control dan Office Project
Control. Melalui program rekrutmennya di
lowongan kerja ini, PT Patra Badak Arun
Solusi mencari calon- calon tenaga kerja yang
siap diterjunkan ke setiap lini atau divisi kerja
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dalam perusahaan. PT Patra Badak Arun
Solusi berharap melalui lowongan kerja ini
perusahaan memperoleh karyawan yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan
tentunya sesuai juga dengan minat dan
harapan dari para pencari kerja. Untuk
diketahui, PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS)
adalah anak perusahaan PERTAMINA yang
memiliki ruang lingkup bisnis meliputi EPC,
Commissioning & Startup, Operation &
Maintenance, Plant Services and Training
Services.
201. 28 Aneka Gas Industri Buka
May Banyak Lowongan Kerja
2022 Lulusan SMA/SMK-S1

Neutral Kompas

202. 28 Di Haul Ke-129 Mad Romli
May Minta Warga Teladani Sech
2022 Nawawi Tanara

Neutral Bantensatu. Wakil Bupati Tangerang Mad Romli
co
menghadiri haul ke- 129 Sech Nawawi alBantani Tanara Kabupaten Serang Jum'at
(27/5/22), dalam acara tersebut hadir
Wapres RI KH Maruf Amin, Menag Yaqut
Cholil Qoumas, hingga Menaker Ida Fauziyah
hadir dalam acara tersebut. Wakil Bupati
Tangerang Mad Romli mengagumi sosok
Almarhum sejak dirinya belajar mengaji saat
waktu masih usia SD di salah satu pesantren
salafiyah yang tidak jauh dari rumahnya, dari
cerita ustad dan kyai di Kabupaten
Tangerang, sosok Sech Nawawi al-Bantani
merupakan ulama yang memiliki keilmuan
yang patut diteladani oleh generasi muda, di
usai kecil saja Sech Nawawi al-Bantani
dikenal memiliki kecerdasan, otaknya dengan
mudah menyerap pelajaran yang telah
diberikan ayahnya sejak umur 5 tahun. " Mari
kita teladani Sech Nawawi Tanara, semangat
beliau menuntut ilmu perlu ditiru generasi
muda, di kampung sini di Tanara, beliau lahir
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PT Aneka Gas Industri Tbk, sedang membuka
lowongan kerja bagi lulusan SMA/SMK, D3,
dan S1. Aneka Gas Industri merupakan
bagian dari Samator Group. Melansir laman
resmi Aneka Gas Industri, Sabtu (28/5/2022)
menginformasikan ada 10 lowongan kerja
yang sedang dibuka Aneka Gas Industri bagi
lulusan SMA/SMK, D3, dan S1. Apabila
berminat mari simak kualifikasi yang
dibutuhkan Aneka Gas Industri.

dan tumbuh menjadi anak yang cerdas," ujar
Mad Romli. Mad Romli mengatakan,, di usia
8 tahun sang ayah mengirimkannya ke
berbagai pesantren di Jawa dan pergi ke Arab
Saudi saat umurnya masih 15 tahun, Setelah
berhasil mempelajari ragam ilmu bahasa dan
ilmu agama.
203. 28 Muzani Ajak Ulama Indonesia Neutral Tangsel Pos Menilik sejarah, Sang Kiai menganalogikan,
May Teladani Syekh Nawawi Alperkembangan dakwah Islam di Indonesia
2022 Bantani
saat ini, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh
Syekh Nawawi. Selanjutnya, orang nomor
dua di Indonesia ini mengatakan, pendiri
Muhammdiyah Kiao Ahmad Dahlan dan
pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Asy'ari,
termasuk Syekh Ahmad Al Minangkabawi
adalah ulama-ulama yang menuntut ilmu
kepada Syekh Nawawi. Wakil Ketua MPR
Ahmad Muzani menghadiri acara Haul Ke-129
Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat (27/5). Kiai
Ma'ruf memberikan sambutan tentang
keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani
sebagai ulama besar Nusantara yang pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram, Mekah.
204. 28 MCU Jadi Tahapan Terakhir
May pada Rekrutmen Bersama
2022 BUMN 2022? Inilah Jenis
Pemeriksaannya

Neutral Ayo
Bandung

Berikut ini adalah informasi mengenai apakah
medical check up atau MCU jadi tahapan
terakhir pada rekrutmen bersama BUMN
2022? Jika saat ini Anda sedang mengikuti
alur seleksi rekrutmen bersama BUMN 2022,
maka simak informasi berikut ini. Untuk itu,
tes MCU jadi tahapan terakhir pada
rekrutmen bersama BUMN 2022 ini, agar
calon pegawai dapat di cek kondisi
kesehatannya terkini. Pelaksanaan tes MCU
ini akan dilakukan sesuai dengan kebijakan
masing-masing perusahaan. : Update Info
Gaji ke 13 PNS 2022 dan Pensiunan, Cair
Ditanggal Ini?

205. 28 Ada Lowongan Kerja PT
May Gedung Bank Exim Posisi
2022 Supervisor Engineering , Cek
Kualifikasinya

Neutral Koran
Memo

Bila anda berminat untuk mengisi posisi
Supervisor Engineering di PT Gedung Bank
Exim, coba cek kualifikasinya di bawah ini.
Mengutip dari Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaan RI (@kemnaker), berikut
kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi
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posisi sebagai Supervisor Engineering di PT
Gedung Bank Exim. PT Gedung Bank Exim
kembali membuka kesempatan bagi anda
untuk mengisi formasi lowongan kerja yang
tersedia. Tahun ini, posisi Supervisor
Engineering sedang membutuhkan tenaga
kerja yang berkompeten di bidangnya.
206. 28 BLT Gaji Rp 1 Juta Kapan
Neutral Detik
May Cairnya? Ini Jawaban Kemnaker
2022

Namun hingga saat ini BLT gaji Rp 1 juta
belum dicairkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah
memberi bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT gaji Rp 1 juta yang akan disalurkan
kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp
3,5 juta per bulan. Bagi masyarakat yang
ingin mengetahui apakah dirinya termasuk
sebagai penerima BLT gaji Rp 1 juta atau
bukan, maka yang bersangkutan bisa
mengecek secara langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut cara
cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta.
Komentar netizen yang menanyakan jadwal
pencairan BLT gaji pun membanjiri postingan
Instagram Kemnaker.

207. 28 Capai 85 juta Jam Kerja Tanpa Positive Industry
May Kecelakaan, MHU Sabet
2022 Penghargaan dari Kementerian
Ketenagakerjaan

Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. Kinerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan
Utama (MHU) kembali meraih pengakuan
atas capaiannya. Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan beberapa
apresiasi kepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara
Jakarta, Selasa (24/5/2022). Selain itu, MHU
juga memper.

208. 28 BSU 2022 Kapan Cair? Ini
Neutral Pikiran
May Penjelasan Kemnaker hingga
Rakyat
2022 Cara Cek Penerima BLT Subsidi
Depok
Gaji

Meski demikian, hingga bulan Mei 2022,
Kemnaker belum juga mencairkan dana BSU
2022. Menjawab simpang siur pencairan
Bantuan Subsidi Upah atau BSU di tahun
2022, Kemnaker baru-baru ini membeberkan
sejumlah hal melalui akun Instagram
resminya @kemnaker. Seperti diketahui,
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pemerintah sudah mengumumkan bahwa
BSU 2022 cair di bulan April bagi karyawan
penerima BLT subsidi gaji. Hal ini lantas
membuat banyak karyawan yang ingin
mencairkan BSU 2022 mempertanyakan
kapan jadwal pasti pencairan BLT subsidi gaji
senilai Rp1 juta tersebut.
209. 28 Syekh Nawawi Pelopor
May Pemikiran Islam Moderat di
2022 Nusantara

Positive Bugis Warta Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri
acara Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani
di Pondok Pesantren Tanara, Banten, Jumat
(27/5/2022). Wapres Ma'ruf memberikan
sambutan tentang keteladanan Syekh
Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar
Nusantara yang pernah menjadi imam besar
Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab, Syekh
Nawawi dikenal dengan sebutan Pemimpin
Ulama dari Tanah Tanara (Banten)," tambah
Ma'ruf. Perkembangan dakwah Islam di
Indonesia saat ini, kata Kyai Maruf, tidak bisa
dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.

210. 28 Haul Syeh Nawawi Al-Bantani Neutral Fakta
May Ke 129 di Gelar, Mad Romli
Indonesia
2022 Minta Warga Teladani Syeh
News
Nawawi Tanara
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Wakil Bupati Tangerang Mad Romli
menghadiri haul ke- 129 Syeh Nawawi AlBantani Tanara Kabupaten Serang Jum'at
(27/05/2022), dalam acara tersebut hadir
Wapres RI KH Maruf Amin, Menag Yaqut
Cholil Qoumas, hingga Menaker Ida Fauziyah
hadir dalam acara tersebut. Wakil Bupati
Tangerang Mad Romli mengagumi sosok
Almarhum sejak dirinya belajar mengaji saat
waktu masih usia SD di salah satu pesantren
salafiyah yang tidak jauh dari rumahnya, dari
cerita ustad dan kyai di Kabupaten
Tangerang, sosok Sech Nawawi Al-Bantani
merupakan ulama yang memiliki keilmuan
yang patut diteladani oleh generasi muda, di
usai kecil saja Syeh Nawawi Al-Bantani
dikenal memiliki kecerdasan, otaknya dengan
mudah menyerap pelajaran yang telah
diberikan ayahnya sejak umur 5 tahun. " Mari
kita teladani Syeh Nawawi Tanara, semangat
beliau menuntut ilmu perlu ditiru generasi
muda, di kampung sini di Tanara, beliau lahir
dan tumbuh menjadi anak yang
cerdas,"terang Mad Romli. Mad Romli

mengatakan,, di usia 8 tahun sang ayah
mengirimkannya ke berbagai pesantren di
Jawa dan pergi ke Arab Saudi saat umurnya
masih 15 tahun, Setelah berhasil mempelajari
ragam ilmu bahasa dan ilmu agama.
211. 28 Menaker Anugerahkan
Positive Palpres.sum Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
May Penghargaan kepada 15
eks.co
menganugerahkan penghargaan kepada 15
2022 Gubernur sebagai Pembina K3
Gubernur sebagai pembina keselamatan dan
Terbaik, Salah Satunya Herman
kesehatan kerja (K3) terbaik di Indonesia.
Deru
Salag satu yang menerima Penghargaan
Pembina K3 terbaik 2020, adalah Gubernur
Sumatra Selatan, H Herman Deru. "Saya
memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada Gubernur yang telah berhasil
membina usaha-usaha penerapan K3 di
wilayah masing-masing maupun kepada
perusahaan yang memperoleh penghargaan
K3," kata Menaker Ida Fauziyah pada acara
Penganugerahan Penghargaan K3 2022 di
Jakarta, Selasa (24/5). Menaker Ida
menegaskan pemberian penghargaan ini,
merupakan bagian dari upaya Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus
mengkampanyekan K3.
212. 28 85 Juta Jam Tanpa Kecelakaan Positive Tribun
May Kerja, MHU Diganjar
News
2022 Penghargaan Kementerian
Ketenagakerjaan
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Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
apresiasi kepada perusahaan yang
dinyatakan berhasil menjalankan kegiatan
operasional usaha tanpa insiden kecelakaan
kerja berdasar indikator Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). Satu diantaranya diraih
PT Multi Harapan Utama (MHU). Pada
gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3
Tahun 2022 di Jakarta Selasa (24/5/2022)
perusahaan ini meraih Penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan
dari periode Desember 2014- Desember
2021. Wakil Kepala Teknik Tambang MHU
Risdiatullah saat menerima penghargaan
menyatakan capaian ini membuktikan
perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam
menjaga area kerja dan melindungi tenaga
kerjanya.

213. 28 Tingkatkan SDM, Pemuda
Positive Pasundanek "hari ini kita melaksanakan pembukaan
May Muhammadiyah Subang dan
spres.co
pelatihan daur ulang sampah, yang akan
2022 Kemenakertrans Adakan
dilaksanakan selama 16 hari kedepan,
Pelatihan Daur Ulang Sampah kerjasama Kemenakertrans," ujar Fadil, Ketua
Pasundan Ekspres
Pemuda Muhammadiyah Subang selaku
panitia pelaksana kegiatan saat
menyampaikan laporan, Jum'at,
(27/05/2022). SUBANG- Disaat merebak
informasi di media massa keluhan
bertumpuknya sampah, khususnya pedagang
pasar baru-baru ini yang sempat ramai
diberitakan, Pemuda Muhammadiyah Subang
beserta Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi menggelar pelatihan daur ulang
sampah. Kegiatan ini dilaksanakan selama
enam belas hari berlokasi di SMP PGRI
Cikaum Desa Tanjungsari Barat, dengan
melibatkan peserta para pemuda maupun
masyarakat sekitar. Hadir juga pada
pembukaan tersebut, Dirjen Vokasi dan
pelatihan BLK Lembang, Kepala Disnakertrans
Subang, Kepala Desa Tanjungsari Barat dan
perwakilan sekolah.
214. 28 MHU Raih Penghargaan dari Positive Tempo.co
May Kementerian Ketenagakerjaan
2022

Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
meraih pengakuan atas capaiannya.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
beberapa apresiasi kepada MHU pada
gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3
Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara
Jakarta, pada 24 Mei 2022. MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. Selain itu, MHU juga
memperoleh Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di
tempat kerjakategori PLATINUM.

215. 28 Inovasi BRI Hadirkan Fitur
May Konversi Valas di Aplikasi
2022 BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
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BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya
dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/5).
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105
miliar.
216. 28 Ahmad Muzani Hadiri Haul ke Neutral Indonesia
May 129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Raya
2022 Dihadiri Wapres Ma'ruf Amin

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri
acara Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani
di Pondok Pesantren Tanara, Banten, Jumat,
27 Mei 2022. Wapres Ma'ruf memberikan
sambutan tentang keteladanan Syekh
Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar
Nusantara yang pernah menjadi imam besar
Masjidil Haram, Mekkah. "Di Arab, Syekh
Nawawi dikenal dengan sebutan Pe ),"
tambah Ma'ruf. Perkembangan dakwah Islam
di Indonesia saat ini, kata Kyai Maruf, tidak
bisa dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.

217. 28 BLT Gaji Rp 1 Juta Kapan
Neutral Kita Muda KITAMUDAMEDIA- Pemerintah memberi
May Cairnya? Ini Jawaban Kemnaker
Media
bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp
2022 ~ KITAMUDAMEDIA
1 juta yang akan disalurkan kepada pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan. Namun hingga saat ini BLT gaji Rp 1
juta belum dicairkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bagi
masyarakat yang ingin mengetahui apakah
dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji
Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1
juta: 1.
218. 28 Cek Penerima BSU 2022 Rp 1 Positive Tribun
May Juta di kemnaker.go.id, Simak
Wow
2022 Kriteria dan Syarat Penerima
Subsidi Gaji
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Terkini Nasional Simak status penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji
Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada
tahun 2022. TRIBUNWOW.COM- Simak
syarat hingga cara cek status penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi
gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan
pada tahun 2022 yang tersaji di dalam artikel

ini. "Perihal informasi rencana pemberian
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022,
BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data
mendukung kebijakan BSU 2022 akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria
yang diatur dalam regulasi. Namun sampai
saat ini kami belum dapat memberikan
informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih
dalam tahap penyusunan regulasi oleh
Pemerintah.
219. 28 Haul Syekh Nawawi Al-Banteni, Positive Aksi.id
May Dianggap Pembawa
2022 Perkembangan Dakwah Islam
Saat Ini

Wakill Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra
Ahmad Muzani menghadiri acara Haul Ke-129
Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat
(27/5/2022). "Di Arab, Syekh Nawawi dikenal
dengan sebutan Pemimpin Ulama dari Tanah
Tanara (Banten)," tambah Ma`ruf. Wapres
Ma`ruf memberikan sambutan tentang
keteladanan Syekh Nawawi Al-Bantani
sebagai ulama besar Nusantara yang pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram, Mekah.
Perkembangan dakwah Islam di Indonesia
saat ini, kata Kyai Maruf, tidak bisa
dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.

220. 28 85 Juta Jam Tanpa Kecelakaan Positive Indonesiato Kementerian Ketenagakerjaan memberikan
May Kerja, MHU Diganjar
day.co.id apresiasi kepada perusahaan yang
2022 Penghargaan Kementerian
dinyatakan berhasil menjalankan kegiatan
Ketenagakerjaan
operasional usaha tanpa insiden kecelakaan
kerja berdasar indikator Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). Satu diantaranya diraih
PT Multi Harapan Utama (MHU). Pada
gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3
Tahun 2022 di Jakarta Selasa (24/5/2022)
perusahaan ini meraih Penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan
dari periode Desember 2014- Desember
2021. Wakil Kepala Teknik Tambang MHU
Risdiatullah saat menerima penghargaan
menyatakan capaian ini membuktikan
perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam
menjaga area kerja dan melindungi tenaga
kerjanya.
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221. 28 Kapan BLT Gaji Rp 1 Juta Cair? Neutral Riauin.com RIAUIN.COM- Pemerintah memberi bantuan
May
Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp 1 juta
2022
yang akan disalurkan kepada pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan. Namun hingga saat ini BLT gaji Rp 1
juta belum dicairkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bagi
masyarakat yang ingin mengetahui apakah
dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji
Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung
melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1
juta:. Rencananya ada 8,8 pekerja di seluruh
Indonesia yang akan mendapat BLT gaji ini.
222. 28 PT Bumi Karsa Dianugerahi 3
May Penghargaan oleh Menteri
2022 Tenaga Kerja RI

Positive Gosulsel.co Terima kasih atas apresiasi sekaligus
m
kepercayaan Menteri Tenaga Kerja RI
terhadap PT Bumi Karsa melalui penghargaan
yang kami terima" tutur Kamaluddin selaku
CEO PT Bumi Karsa, Sabtu (28/05/2022).
Dalam ajang penganugerahan ini, PT Bumi
Karsa berhasil meraih 3 penghargaan
diantaranya, Penghargaan kecelakaan nihil
(Zero Accident Award), Penghargaan
program pencegahan HIV/AIDS &
Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19. Penghargaan ini
diberikan langsung oleh Menteri Tenaga
Kerja RI, Ida Fauziyah kepada Moh Isnaini
Faqih selaku Project Manager Proyek RIMP
LSS-08 PT Bumi Karsa. Menoreh prestasi
dalam acara Penganugerahan Penghargaan
K3 Tahun 2022 yang berlangsung beberapa
waktu lalu, (24/05/2021), bertempat di ruang
Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, patut
membuat PT Bumi Karsa berbangga diri.

223. 28 Ada PHK Besar-Besaran di
May Startup, Ekonom Sebut Ada
2022 Penurunan Pendapatan

Negative Obligasi.id IDXChannel- Sejumlah perusahaan rintisan
atau startup saat ini sedang diterpa badai
pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu
alasan terjadinya lay off atau PHK tersebut
merupakan upaya efisiensi perusahaan.
"Start up yang melakukan PHK tersebut
berarti mengupayakan efisiensi, dan biasanya
efisiensi ini terjadi akibat menurunnya
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pendapatan perusahaan tersebut" jelas
Direktur Institute for Development of
Economics dan Finance (Indef) Tauhid Ahmad
kepada MPI, Sabtu (28/5/2022). 5 Penyebab
Startup di RI Ramai-ramai Lakukan PHK.
224. 28 Kepala BPVP Kendari Antar
May Langsung Siswa Pelatihan Las
2022 yang Magang di PT VDNI
Morosi

Neutral Pena Sultra Sebanyak 14 orang Siswa Program Pelatihan
Las SMAW 3G Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, laksanakan On
the Job Training (OJT) atau magang di PT.
Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) yang
diantar langsung Kepala BPVP Kendari Dr La
Ode Haji Polondu, Rabu, 25 Mei 2022. "Ini
merupakan program kerja dari proses
pelatihan yang ada di BPVP Kendari, dimana
setiap pelatihan yang telah selesai akan
dilanjutkan dengan magang atau OJT di
berbagai perusahaan, untuk memberikan
pengalaman kerja bagi setiap siswa sesuai
program pelatihan yang diikutinya," kata
Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu.
Untuk diketahui, selain Kepala BPVP Kendari
Dr La Ode Haji Polondu, para siswa magang
juga turut diantar oleh Sub Koordinator Seksi
Pemberdayaan BPVP Kendari Ir Nurjayanti,
Sekretaris Pimpinan, Humas dan empat orang
staf BPVP Kendari. Pelaksanaan OJT tersebut
akan dilaksanakan selama 20 hari kerja,
sebagai bagian memparipurnakan ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
para siswa setelah mengikuti pelatihan
berbasis kompetensi di BPVP Kendari.

225. 28 AKHIRNYA Kemnaker Beri
May Tanda, Kapan BSU 2022 Cair!
2022

Neutral Ayo
Bandung

100

"Pemerintah (melalui Kementerian
Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran
BSU (BPJS Ketenagakerjaan) 2022 sebesar
Rp8,8 Triliun dengan alokasi bantuan per
penerima sebesar Rp1 Juta," ucap Kemnaker.
: AKHIRNYA Kemnaker Berikan Info Terbaru,
Kapan BSU 2022 Cair!. Kapan BSU 2022 cair?
Pada tahun 2020 sendiri Kemnaker telah
menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan
kepada 12.248.195 jiwa buruh atau pekerja
sebesar Rp600. 000 selama 4 bulan yang
dibayarkan melalui dua tahap. : Gaji ke 13
PNS 2022 dan Pensiunan Naik 50 Persen dan

Cair Tanggal Ini? Adapun jumlah yang
dialokasikan Pemerintah melalui Kemnaker
pada tahun 2022 sebesar Rp8,8 Triliun, yang
akan diberikan kepada pekerja atau buruh
yang memiliki gaji atau upah di bawah Rp3,5
Juta dan terdaftar sebagai peserta BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022.
226. 28 Belum Ada di Rekening Hingga Positive Suara
May Akhir Mei, Bocoran Kapan BSU
Merdeka
2022 2022 Cair, Siap-siap Para
Pekerja Pantau Link ini

"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa
kelar," katanya. BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan kapan cair masih menjadi
pertanyaan warganet. Pencairan BSU 2022
memang sudah dipastikan oleh pemerintah
melalui Kemnaker. Namun ternyata pekerja
dan buruh belum puas menanyakan Kapan
BSU 2022 cair.

227. 28 Program BSU Tak Kunjung Cair, Negative Kompas
May KSPI Sebut Kemenaker Hanya
2022 Berikan Harapan Palsu

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut
pemerintah hanya memberikan harapan
palsu terkait penyaluran BSU bagi para
pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5
juta. Pemerintah menjanjikan bahwa
program bantuan subsidi upah (BSU) kembali
dilanjutkan pada tahun ini. Pemerintah pun
memastikan bahwa penyaluran BSU akan
segera terealisasi. Namun, sampai saat ini
program BSU tersebut tak kunjung
menunjukkan tanda-tanda pencairan.

228. 28 Tak Jadi Cair April 2022,
May Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 Cair Bulan Juni? Simak
Penjelasan

Pemerintah menjanjikan program bantuan
subsidi upah (BSU) 2022 akan disalurkan
kepada pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19. Kolom komentar di unggahan akun
Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaaan (@kemnaker) pun kerap
dibanjiri pertanyaan warganet terkait
pencairan BSU 2022. "BSU digodognya
(regulasi) lama banget, gedein dikit apinya
biar cepat," ujar warganet pemilik akun
Instagram @candraramadhanii, Kamis
(26/5/2022). Lantas kapan BSU 2022 cair?

Positive Tribun
News
Kupang

229. 28 Kunjungi Pesantren Al-Nawai Neutral Infopublik.i Hal tersebut disampaikan Menag saat
May Tanara, Menag Ajak Teladani
d
memberikan sambutan pada Haul ke-129
2022 Sikap Moderat Syekh Nawawi
Syekh Nawawi Al-Bantani, di Pesantren AlNawai Tanara, Serang, Banten, dilansir
Kemenah, Jumat, (27/5/2022). Menteri
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Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil
Qoumas, mengajak masyarakat meneladani
sikap moderat Syekh Nawawi Al Bantani,
sosok ulama yang diakui di Indonesia bahkan
Dunia. Menurutnya, sikap Syekh Nawawi
yang moderat patut dicontoh genarasi saat
ini. Gusmen, sapaan akrab Menag, menilai
kemoderatan Syech Nawawi tergambar dari
kitab-kitab beliau yang sudah mendunia dan
dipelajari seluruh pesantren.
230. 28 Titik Terang BSU Gaji BPJS
May Ketenagakerja Disalurkan,
2022 Stafsus Menaker Ungkap
Dikebutnya Regulasi

Positive Tribun
News
Pontianak

Namun hingga akhir bulan Mei kepastikan
tentang kapan disalurkannya bantuan BSU
Gaji kepada karyawan tak kunjung dilakukan.
Program penyaluran bantuan pada tahun
2022 bakal kembali dilakukan pemerintah
daerah. Informasi ini telah tersiar sejak awal
tahun 2022 yang sering dikabarkan bakal
segera cair. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
diberikan kepada karyawan dengan
penghasilan perbulannya di bawah Rp 3,5
juta.

231. 28 Pendaftaran Kartu Prakerja
Neutral Tribun
May Gelombang 31 Sudah Dibuka,
News Palu
2022 Simak Langkah Mendaftar di
www.prakerja.go.id

Semua pendaftaran dan isi data hanya
dilakukan di www.prakerja.go.id. Program
Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi
pekerja/buruh yang dirumahkan maupun
pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak
ekonomi selama pandemi covid 19. Simak
langkah-langkah pendaftaran di bawah ini,
untuk bisa tergabung dalam program Kartu
Prakerja 2022. Cara Daftar Kartu Prakerja
gelombang ke 31 lewat HP, ini langkah untuk
daftar hingga cara gabung gelombang melalui
HP atau komputer. Panduan ini berdasarkan
pada prosedur pendafaran Kartu Prakerja
gelombang 1 sampai 25, jika ada perubahan
carar pendaftaran, akan diinformasikan
kemudian.

232. 28 Politeknik Negeri Bali Terima
May Kunjungan Kemenko PMK
2022

Untuk memastikan kesiapan mahasiswa
pendidikan vokasi memasuki dunia kerja,
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) melakukan kunjungan di
kampus Politeknik Negeri Bali (PNB), Jumat
Kemenko PMK juga mengecek langsung

Positive Nusabali
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implementasi Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 68 Tahun 20tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di
kampus yang berada di Bukit Jimbaran, Kuta
Selatan, Kabupaten Badung ini. Peran serta
Kemenko PMK ini dinilai sangat penting
karena bisa mengkoordinasikan degan
kementerian atau lembaga terkait guna
mendukung Perpres Nomor 68 Tahun
20tersebut. Kunjungan Kemenko PMK ke
kampus PNB pada Jumat siang awalnya akan
dipimpin langsung oleh Menteri Muhadjir
Effendy.
233. 28 Kebutuhan SDM Vokasi
Neutral Bali Netizen "Kebutuhan untuk SDM Vokasi cenderung
May Cenderung Tinggi, PNB Bersiap
tinggi, maka kesiapan yang paling mumpuni
2022 Jadi Rujukan Program Vokasi
terlihat dari penerapan kuliah vokasi seperti
Kelas Dunia
yang telah dilakukan di PNB," tutur Aris. Perlu
diketahui, bahwa Program Vokasi Energi
Terbarukan yang ada di PNB ditujukan agar
mahasiswa belajar manajemen sumber daya
pengolahan bahan baku, pembangkit listrik,
efisiensi energi, dan konservasi. Selain itu
untuk melihat kesiapan PNB, dalam rangka
ikut mensukseskan implementasi Peraturan
Presiden (Perpres) no 68 tahun 2022, tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi. Aris Darmansyah Edisaputra M.Eng,
dengan keluarnya Perpres no 68 tahun 2022,
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi, nantinya akan ada
pembagian tugas di kementerian.
234. 28 Kabar Gembira, Pendaftaran Neutral Pikiran
May Kartu Prakerja Gelombang 31
Rakyat
2022 Sudah Dibuka, Simak Cara
Bekasi
Daftar dan Syaratnya
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Kabar gembira, pemerintah melalui
Kemnaker telah membuka pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 31. Pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 31 secara resmi telah
dibuka sejak Sabtu, 28 Mei 2022. Bagi
masyarakat yang ingin mengikuti
pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 31
diharuskan mengetahui syarat dan caranya.
"Pendaftaran Program Kartu Prakerja
Gelombang 31 Telah Dibuka!

235. 28 Syarat Lolos Kartu Prakerja
May Gelombang 31, AKHIRNYA
2022 DIBUKA HARI INI!

Positive Ayo
Bandung

Bagi kalian yang belum berhasil pada
gelombang sebelumnya, silahkan kembali
mendaftar pada Kartu Prakerja gelombang 31
yang telah dibuka hari ini. Berikut 6 syarat
lolos Kartu Prakerja gelombang 31 yang telah
dibuka hari ini. - Kabar gembira, Kartu
Prakerja gelombang 31 telah dibuka hari
Sabtu, 28 Mei 2022 hanya berselang 2 hari
setelah pengumuman kelulusan gelombang
30. Agar kalian tidak kembali mengalami
kegagalan seperti pada gelombang
sebelumnya, simak beberapa tips dan syarat
di bawah ini. : AKHIRNYA Kemnaker Beri
Tanda, Kapan BSU 2022 Cair!.

236. 28 Danrem 064/MY Melaksanakan Neutral Hitamputih. Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Houl ke
May Pam VVIP Wapres KH Ma'ruf
co.id
129 Syekh Nawawi Al Bantani di Pesantren
2022 Amin Di Acara Peringatan Houl
Annawawi Tanara Kabupaten Seran Propinsi
Syekh Nawawi Al Bantani
Banten. Dalam sambutannya Wakil Presiden (
Wapres ) K.H Ma'ruf Amin mengatakan Syekh
Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu
guru bangsa Indonesia yang telah mencetak
sejumlah kader nasional berpengaruh,
seperti Cholil Bangkalan, Hasyim Asy'ari,
ataupun Ahmad Dahlan. Ilmu ini yang harus
kita kembangkan dan kita terus kembangkan
dan lanjutkan oleh kita dan generasi yang
akan datang," ucap Wakil Presiden (Wapres)
K.H. Ma'ruf Amin Menurut Wapres, ilmu yang
harus diwariskan tersebut tidak hanya di
bidang keagamaan, tetapi juga ilmu umum
agar umat bisa memakmurkan bumi.
Sementara itu Danrem 064/MY Brigjen TNI
Yunianto selaku Dansatgaspamwil
mengatakan adapun maksud dan tujuan
Pengamanan VVIP Wakil Presiden K. H.
Mar'uf Amin dalam rangka peringatan Houl
ke 129 Syekh Nawawi Al Bantani bisa berjalan
sesuai rencana dengan baik dan aman.
237. 28 Pendaftaran Gelombang 31
Neutral Semarangk
May Kartu Prakerja Resmi Dibuka,
u.com
2022 Segera Login Pakai Handphone
di www.prakerja.go.id Semarangku
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Pendaftaran Gelombang 31 Kartu Prakerja
telah resmi dibuka. Telah resmi dibuka,
segera daftar pakai handphone Gelombang
31 Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.
Melalui Instagram resminya, Kemnaker
mengumumkan pendaftaran Gelombang 31

Kartu Prakerja telah dibuka. Segera login di
www.prakerja.go.id, Gelombang 31 Kartu
Prakerja pakai handphone. "Gelombang 31
Kartu Prakerja telah dibuka!, " tulis Kemnaker
pada Instagram resminya.
238. 28 Jasa Tirta II Sabet Tiga
May Penghargaan Keselamatan
2022 Kerja - Fokus Lensa /
fokuslensa.com

Positive Fokus
Jasa Tirta II meraih capaian membanggakan
Lensa.com dengan menyabet tiga penghargaan sekaligus
dalam bidang keselamatan kerja. Jasa Tirta II
melalui Unit PLTA mempertahankan
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat Lanjutan
dengan pencapaian Kategori Emas, dan
Bendera Emas dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan
Penghargaan Zero Accident tiga tahun
berturut turut. Sertifikasi SMK3 tingkat
lanjutan dengan kategori pencapaian Emas
oleh Jasa Tirta II, Unit PLTA diperoleh melalui
Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) bekerjasama dengan
PT. Surveyor Indonesia yang dilaksanakan
dari tanggal 13- 15 Oktober 2021. Audit
SMK3 tersebut dilakukan bertujuan untuk
menciptakan standar K3 yang terorganisir,
terarah, dan berada dalam koridor yang
teratur, sehingga Unit PLTA Jasa Tirta II dapat
berkonsentrasi melakukan peningkatan
sistem K3 dengan melakukan perbaikan
terhadap permasalahan- permasalahan yang
terjadi.

239. 28 Kartu Prakerja Gelombang 31 Positive Tribun
May Resmi Dibuka, Langsung Klik
News
2022 Gabung Gelombang
Ambon

Kartu Prakerja gelombang ke 31 telah dibuka.
"Yuk yuk yuk langsung klik "Gabung
Gelombang" di dashboard kamu! Syarat
Pendaftaran Kartu Prakerja. Berdasarkan
Pasal 2 Permenko Nomor 11 Tahun 2020,
Kartu Prakerja diberikan kepada para pencari
kerja dengan rincian sebagai berikut:.

240. 28 Jumlah Perusahaan di Jawa
Neutral Pikiran
May Barat yang Dapat K3 Meningkat
Rakyat
2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
berkomitmen kepada seluruh stakeholder
dan perusahaan-perusahaan yang ada di
Jawa Barat dapat memaksimalkan penerapan
K3. Dia memaparkan, jumlah perusahaan di
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Jawa Barat yang menerima penghargaan Zero
Accident Award Tahun 2022 tercatat
sebanyak 106 perusahaan. Hal ini menjadi
indikasi jika banyak perusahaan di Jawa Barat
yang semakin menyadari pentingnya
penerapan K3. Perwakilan perusahaan di
Provinsi Jawa Barat yang diundang secara
langsung untuk menghadiri kegiatan
Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 2022
sebanyak 16 perusahaan (9 perusahaan
penerima penghargaan zero accident award,
2 perusahaan penerima penghargaan P2 HIV
AIDS di Tempat Kerja dan 5 perusahaan
penerima penghargaan P2 Covid-19 di
Tempat Kerja).
241. 28 Jumlah Perusahaan di Jawa
Neutral Pikiran
May Barat yang Dapat K3 Meningkat
Rakyat
2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
berkomitmen kepada seluruh stakeholder
dan perusahaan-perusahaan yang ada di
Jawa Barat dapat memaksimalkan penerapan
K3. Dia memaparkan, jumlah perusahaan di
Jawa Barat yang menerima penghargaan Zero
Accident Award Tahun 2022 tercatat
sebanyak 106 perusahaan. Hal ini menjadi
indikasi jika banyak perusahaan di Jawa Barat
yang semakin menyadari pentingnya
penerapan K3. Sejak tahun 2009 Jawa Barat
selalu berhasil meraih penghargaan di bidang
K3.

242. 28 INDOTIPIKOR.COM/WAPRES RI. Positive Indotipikor. Dengan semangat dan esensi itulah, haul
May Hadiri Peringatan Haul ke-129
com
Syekh Nawawi Al-Bantani digelar tiap tahun
2022 Syekh Nawawi Al Bantani,
hingga kini menginjak peringatannya yang keWapres Ingatkan Esensi untuk
129. Ilmu ini yang harus kita kembangkan dan
Wariskan Ilmu . - INDOTIPIKOR
kita terus kembangkan dan lanjutkan oleh
- PPWI.
kita dan generasi yang akan datang," ucap
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin
saat memberikan sambutan dalam
Peringatan Haul ke-129 Syekh Nawawi AlBantani, di Pesantren Annawawi Tanara
(Penata), Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Jumat siang (27/05/2022). Sebelumnya,
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
menyebutkan, haul ini sebagai momentum
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untuk meneladani sikap dan pandangan
Syekh Nawawi Al-Bantani yang moderat dan
penuh toleransi. "Haul bukan hanya sekadar
seremoni, tapi menjadi ajang bagi kita semua
untuk menangkap nilai-nilai keteladanan
yang telah diwariskan Syekh Nawawi AlBantani," ujar Yaqut.
243. 28 Cara Cek Penerima BSU 2022
May Bagi Pekerja Swasta, Login di
2022 kemnaker.go.id

Neutral Tribun
ara cek status penerima Bantuan Subsidi
News Palu Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta
yang akan segera disalurkan pada tahun 2022
yang tersaji di dalam artikel ini. "Saat ini
Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan
memastikan program BSU dapat dijalankan
dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel,"
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di
Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur,
Minggu (1/5/2022), diberitakan oleh laman
Kemnaker. Sejumlah netizen menanyakan
kapan BSU tahun 2022 cair dan mendapat
respon dari admin Instagram BPJS
Ketenagakerjaan di @bpjs.ketenagakerjaan.
Dalam balasan tersebut, saat ini Kemnaker
sedang mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BSU 2022. "Perihal informasi
rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahun 2022, BPJAMSOSTEK sebagai
mitra penyedia data mendukung kebijakan
BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.

244. 28 Pendaftaran Program Kartu
Positive Suara
May Prakerja Gelombang 31 Resmi
Merdeka
2022 Dibuka, Kemnaker Beberkan 8
Syarat ini Agar Diterima

7. Pilih menu "Gabung" pada grlombang yang
tersedia saat ini, yakni gelombang 31 8.
Pengumuman ini diunggah dalam rilis resmi
di laman Instagram @kemnaker pada 28 Mei
2022. Anda juga bisa mendapatkan informasi
terbaru mengenai aplikasi prakerja
gelombang ke-31 melalui media sosial resmi
Kemnaker. Pemerintah secara resmi telah
membuka pendaftaran program kartu
prakerja gelombang 31.

245. 28 Pj Gubernur Banten Al
May Muktabar : Pemikiran Syekh
2022

Banten- Gerbang Banten- Penjabat (Pj)
Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren

Positive Gerbang
Banten
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Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Membangun Bangsa

Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022) Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
Menurutnya, pada saat zaman dahulu betapa
sulitnya seseorang untuk mencari ilmu,
namun Syekh Nawawi Al-Bantani pergi ke
Mekkah untuk mencari ilmu.

246. 28 Pj Gubernur Banten Al
Positive Kemajuan
May Muktabar : Pemikiran Syekh
Rakyat
2022 Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Membangun Bangsa
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Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya

pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
247. 28 Pj Gubernur Banten Al
Positive Suarasiber.c Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
May Muktabar : Pemikiran Syekh
o.id
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
2022 Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Membangun Bangsa
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
248. 28 BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Neutral Ayoindones AYOINDONESIA.COM- Calon penerima BSU
May 2022 Rp8,8 Triliun Segera Cair?
ia.com
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah tak
2022 Ini Cara Ceknya - Ayo Indonesia
sabar menunggu pencairan dana. Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemnaker), disebut-sebut menyalurkan BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai Rp8,8
triliun pada April. Namun, hingga bulan Mei
akan berakhir dalam tiga hari kedepan,
belum ada kabar baik pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp8,8 triliun. Tahun
ini, 2022 pemerintah menggelontorkan Rp8,8
triliun untuk 8,8 juta.
249. 28 Pj Gubernur Banten: Pemikiran Positive Bantentop.i Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
May Syekh Nawawi Jadi Dasar
d
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
2022 Filosofi Membangun Bangsa
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," kata Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/05/2022). Ia juga menyampaikan,
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia KH Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
250. 28 Hadiri Haul ke 129, Wapres
Neutral Kabar 6
May Ma'ruf dan Mad Romli Minta
2022 Warga Teladani Sech Nawawi
Tanara

110

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli
menghadiri haul ke- 129 Sech Nawawi alBantani Tanara Kabupaten Serang Jum'at
(27/05/2022). Wakil Bupati Tangerang Mad
Romli mengagumi sosok Almarhum sejak
dirinya belajar mengaji saat waktu masih usia
SD disalah satu pesantren Salafiyah yang
tidak jauh dari rumahnya, dari cerita ustad

dan kyai di Kabupaten Tangerang, sosok Sech
Nawawi al-Bantani merupakan ulama yang
memiliki keilmuan yang patut diteladani oleh
generasi muda, diusai kecil saja Sech Nawawi
al-Bantani dikenal memiliki kecerdasan,
otaknya dengan mudah menyerap pelajaran
yang telah diberikan ayahnya sejak umur 5
tahun. "Mari kita teladani Sech Nawawi
Tanara, semangat beliau menuntut ilmu
perlu ditiru generasi muda, di kampung sini di
Tanara, beliau lahir dan tumbuh menjadi
anak yang cerdas,"terang Mad Romli. Mad
Romli mengatakan, diusia 8 tahun sang ayah
mengirimkannya ke berbagai pesantren di
Jawa dan pergi ke Arab Saudi saat umurnya
masih 15 tahun, Setelah berhasil mempelajari
ragam ilmu bahasa dan ilmu agama.
251. 28 Al Muktabar : Pemikiran Syekh Positive Detak
Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
May Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Nusantara rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
2022 Membangun Bangsa
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022) Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
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Menurutnya, pada saat zaman dahulu betapa
sulitnya seseorang untuk mencari ilmu,
namun Syekh Nawawi Al-Bantani pergi ke
Mekkah untuk mencari ilmu.
252. 28 Wagub Sani : Pemprov Jambi
May Berhasil Bina Perusahaan
2022 Ciptakan Zero Accident

Positive Koran
Metro
Sejahtera

Keberhasilan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris,
S.Sos, MH, kembali meraih Penghargaan
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) terbaik se Indonesia dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemenakerr RI) yang harus di acungkan
jempol dan diapresiasi oleh semua kalangan
masyarakat di provinsi Jambi. Pemberian
Penghargaan Pembina K3 Terbaik kepada
Gubernur, H.Al Haris yamg diwakili oleh
Wagub Jambi, Drs. Usai menerima
Penghargaan Pembina K3 Terbaik tersebut,
Wagub Sani kepada wartawan menuturkan,
pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi melalui
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) provinsi Jambi telah berhasil
membina perusahaan perusahaan untuk
menerapkan K3 sehingga perusahaan
tersebut nihil kecelakaan kerja (Zero
Accident), Selasa (24/5/22). Wagub Sani
menyatakan, Pengharagaan Pembina K3 yang
diberikan kepada sebanyak 15 Gubernur se
Indonesia yang telah berhasil melaksankan
program pembinaan K3 kepada perusahaan
perusahaan, sehingga perusahaan
perusahaan di wilayahnya memperoleh
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) atau kecelakaan nihil
(Zero Accident), dan salah satunya adalah
Gubernur Jambi Terbaik.

253. 28 Menaker Anugerahkan
Positive Palpres.sum Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
May Penghargaan Kepada 15
eks.co
menganugerahkan penghargaan kepada 15
2022 Gubernur sebagai Pembina K3
gubernur sebagai pembina keselamatan dan
Terbaik, Termasuk Gubernur
kesehatan kerja (K3) terbaik di Indonesia.
Sumatra Selatan
Adapun 15 gubernur yang berhasil mendapat
penghargaan Pembina K3 Terbaik 2022, yaitu
Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta,
Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa
Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa
Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan,
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Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau,
Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur
Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Barat,
Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi
Tenggara, dan Gubernur DIY. Satu dari
gubernur yang dimaksud adalah Gubernur
Sumatera Selatan, H Herman Deru. "Saya
memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada gubernur yang telah berhasil
membina usaha-usaha penerapan K3 di
wilayah masing-masing maupun kepada
perusahaan yang memperoleh penghargaan
K3," kata Menaker Ida Fauziyah pada acara
Penganugerahan Penghargaan K3 2022 di
Jakarta yang dikutip jpnn.com, Selasa (24/5).
254. 28 Ahmad Muzani Hadiri Haul ke- Neutral Bogordaily. Sejumlah tokoh besar dan politisi hadir
May 129 Syekh Nawawi Al Bantani
net
secara langsung dalam acara Haul ke-129
2022 Bareng Wapres Maruf Amin
Syekh Nawawi Al Bantani di Pondok
Pesantren Tanara, Banten, Jumat 27 Mei
2022. Saat memberikan kata sambutam,
Wapres Maruf menceritakan tentang
keteladanan Syekh Nawawi Al Bantani
sebagai ulama besar Nusantara yang pernah
menjadi imam besar Masjidil Haram,
Mekkah. "Di Arab, Syekh Nawawi dikenal
dengan sebutan Pemimpin Ulama dari Tanah
Tanara (Banten)," sambungnya.
Perkembangan dakwah Islam di Indonesia
pada hari ini, kata Maruf, tidak bisa
dilepaskan dari pengaruh Syekh Nawawi.
255. 28 "Pemikiran Syekh Nawawi Al
May Bantani Jadi Dasar Filosofi
2022 Membangun Bangsa"

Positive Tangerang Di penjuru Banten itu terus menerus kita
Net
kembangkan," ujar Pj Gubermur Banten Al
Muktabar pada Haul ke-129 Syekh Nawawi
Al-Bantani, Jum'at (27/5/2022). Al Muktabar
mengatakan hal itu saat menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. Saat ini 129 tahun, kita
memperingati Haul Syekh Nawawi AlBantani, dari beliau terdapat pemikiran besar
Islam, banyak sekali pemikiran beliau dan
telah kita dibuktikan dan telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia yang itu menjadi
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dasar pemikiran filosofi kita, sampai saat ini
terus untuk menjadi dasar keislaman
khususnya dalam membangun Indonesia,"
ucap Al Muktabar. Sementara, Wakil
Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin
menyampaikan Haul Syekh Nawawi AlBantani terus dilakukan guna menjadikan
tauladan atau mencontohkan kepada semua
pihak.
256. 28 Pemuda Muhammadiyah
Positive Rrinews
May Subang dan Kemnaker
Bandung
2022 Bersinergi Gelar Pelatihan Daur
Ulang Sampah

"Hari ini kita melaksanakan pembukaan
pelatihan daur ulang sampah, yang akan
dilaksanakan selama 16 hari kedepan,
kerjasama Kemenakertrans, dengan Pemuda
Muhammadiyah," ujar Ketua Pemuda
Muhammadiyah Subang Fadil kepada RRI di
Subang, Sabtu (28/5/2022). Fadil
mengatakan, pelatihan ini sebagai solusi
penanggulangan dan penanganan sampah,
yang masih menjadi polemiks bagi Pemkab
Subang. "Saya harap, pelatihan ini dapat
menjadi solusi terbait, dalam
penanggulangan dan penanganan sampah di
Kabupaten Subang kedepannya," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Disnakertrans Subang
Kabupaten Subang Yeni Nuraeni,
memberikan delapan tips sebagai motivasi
kepada para peserta, dan berharap para
peserta menjadi pengusaha sukses kedepan
pasca pelatihan.

257. 29 4 Fakta BLT Subsidi Cair ke 8,8 Positive Onews.me Adapun anggaran BLT subsidi gaji 2022
May Juta Pekerja, Langsung Dibayar
mencapai Rp8,8 triliun. Berikut fakta BLT
2022 2 Bulan
Subsidi Gaji yang dirangkum di Jakarta,
Minggu (29/5/2022). Di mana Kementerian
Ketenagakerjaan sedang menyiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022. Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan,
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU masih
dimatangkan, bagi dari segi data penerima
hingga proses penyalurannya.
258. 29 Demi Keamanan, Semua
May Operator Gondola Gedung
2022

Neutral Seputar
Cibubur
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Salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi
dalam bidang perawatan gedung adalah
operator gondola, karena itu tenaga kerja di
bidang ini harus bersertifikasi. Tugas

Bertingkat Harus Bersertifikasi
SIO

operator gondoLa, yaitu secara berkala
membersihkan kaca bagian luar gedunggedung tinggi, termasuk pekerjaan lain yang
membutuhkan alat bantu (sistem gondola).
Umumnya, operator gondola juga merangkap
sebagai cleaning service, karena jabatan
khusus untuk operator gondola di dalam
struktur organisasi maintenance building
belum pernah ada, sehingga ada dua rangkap
pekerjaan (double job) di bidang ini. Menurut
Encep Saifudin, Safety Manager Inner City
Management (ICM), dalam menjalankan
tugasnya sehari-hari, operator gondola
'menggantungkan' jiwa kepada beberapa
utas tali kawat (sling) ketika berada di
ketinggian puluhan, bahkan ratusan meter di
atas permukaan tanah.

259. 29 4 Fakta BLT Subsidi Cair ke 8,8 Positive Okezone
May Juta Pekerja, Langsung Dibayar
2022 2 Bulan

3. Langsung Dibayar untuk 2 Bulan. 4. Sasar
8,8 Juta Pekerja. "Sasarannya adalah
sebanyak 8,8 juta pekerja dengan total
kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata
Airlangga dalam keterangannya usai rapat
Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta.
Pemerintah mencairkan lagi BLT subsidi gaji
di tahun ini.

260. 29 [IDNvideo]-SOLUSI KELAS
Positive Idn Pos
May PELATIHAN PENUH! CARA BELI
2022 PELATIHAN PRAKERJA yg
MUDAH dan juga CEPAT
BONUS UANG 100 RIBU

Solusi pelatihan prakerja penuh? ini
rekomendasi pelatihan prakerja yg mudah
dan juga cepat dapat bonus uang 100 ribu.
Dan juga
video,pelatihan,solusi,kelas,PELATIHAN
PRAKERJA yg MUDAH dan juga
CEPAT,pelatihan skill academy
penuh,pelatihan prakerja gelombang
30,pelatihan prakerja dapat cashback
uang,pelatihan prakerja yg cepat dapat
sertifikat,rekomendasi pelatihan
prakerja,PELATIHAN PRAKERJA yg MUDAH
dan juga CEPAT TANPA WEBINAR,cara
membeli pelatihan prakerja,prakerja
gelombang 30,solusi pelatihan prakerja
penuh,pelatihan prakerja dapat bonus,cara
membeli pelatihan prakerja yg mudah dan
juga cepat,. TAHAP SELANJUTNYA SETELAH
LOLOS PRAKERJA HINGGA CAIR SEMUA
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INSENTIF:. =====. CARA BERIKAN RATING dan
juga ULASAN DI DASBOARD PRAKERJA dan
juga PELATIHAN:
https://youtu.become/Qcad9hKAB2c.
261. 29 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Balpos
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi BRImo

262. 29 Kunjungi MTsN 3 Jombang,
May Menaker Sampaikan 3 Pesan
2022 Penting Hadapi Era Disrupsi

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

Positive Infopublik.i Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
d
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/5/2022).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar menyiapkan bekal sedini
mngkin dalam menghadapi era disrupsi.
Secara lebih rinci Menaker memaparkan,
bekal skill sangat dibutuhkan karena di era
disrupsi, banyak jenis pekerjaan yang hilang,
namun pada saat yang sama banyak jenis
pekerjaan baru bermunculan. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat.

263. 29 Kartu Prakerja Gelombang 31 Neutral Bukti Pers
May Dibuka! Ini Syarat dan Cara
2022 Daftarnya
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Program Kartu Prakerja gelombang 31 resmi
dibuka. Berikut cara mengikuti seleksi
program Kartu Prakerja gelombang 31:.
Informasi tersebut diumumkan Instagram
@prakerja.go.id. "Gelombang 31 telah
dibuka!" bunyi keterangan yang diunggah
akun tersebut seperti dikutip detikcom,
Minggu (29/5/2022). Syarat dan cara
mengikuti program ini disampaikan akun

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan di
@kemnaker.
264. 29 Lowongan Kerja Lulusan SMK
May Sederajat PT Duta Fuji
2022 Electrical - GenPI.co JATIM

Neutral Genpi.co

265. 29 Kabar Baik! Gelombang 31
May Kartu Prakerja Telah Dibuka,
2022 Cek Info Lengkapnya Di Sini.

Neutral Pikiran
Sesudah melakukan login ke akun tersebut,
Rakyat Solo jangan lupa untuk klik "Gabung" ke
Gelombang 31 agar Anda bisa diikutsertakan
ke tahap seleksi. 5. Tekan tombol "Gabung"
pada Gelombang yang sedang dibuka. 6.
Pengumuman peserta yang lulus seleksi
Gelombang tersebut akan diinformasikan
melalui SMS. BERITASOLORAYA.comInformasi tentang Kartu Prakerja adalah salah
satu informasi yang ditunggu-tunggu
terutama oleh para pencari kerja.

266. 29 Ratusan Buruh Aksi di DPRD
Negative Kabar
May Provinsi Jambi, Tuntut Aturan
Bawah
2022 JHT Dicabut

267. 29 Laksanakan Seminar tentang
May Dimensi Gender, FISIP UNUD
2022 Bahas Persoalan TKI di Uni
Emirat Arab

PT Duta Fuji Electrical membuka kesempatan
berkarir. GenPI.co Jawa Timur- Lowongan
kerja untuk lulusan SMK sederajat. Mengutip
laman Instagram Kemnaker, membuka
lowongan pekerjaan untuk posisi Staff Cost
Control. Berikut ini rincian kualifikasi
lowongan tersebut.

Al Haris Harap Jambi Bebas Pungli 17:38:44,
24 Mei 2022. Al Haris Harap Jambi Bebas
Pungli 17:38:44, 24 Mei 2022. "Kami
menuntut agar aturan Menaker tahun 2022
tersebut dicabut, supaya kembali ke aturan
Permenaker nomor 19 tahun 2015," ujar
salah satu orator. Cara Menulis di Kabar
Bawah 08:17:55, 10 Okt 2020.

Negative Metro Bali Prodi Hubungan Internasional FISIP UNUD
pada tanggal 18 Mei 2022 menyelenggarakan
seminar offline yang berjudul "Gender
positionality, global migration, and national
identity: Lessons learned from research on
Indonesian migrant workers in the UAE.
Seminar ini diadakan bersumber dari hasil
riset yang didasari oleh data yang tidak hanya
berasal dari daerah asal TKI di Indonesia,
namun juga bersumber dari yang didapatkan
dengan wawancara langsung di Uni Emirat
Arab (UEA) dengan para TKI, agen penyalur,
dan juga keluarga yang menggunakan jasa
TKI. Seminar ini adalah wujud dari kerja sama
antara FISIP UNUD dengan FISIP Universitas
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Bengkulu. Dalam kasus pengiriman tenaga
kerja di Uni Emirat Arab, ada sejumlah hal
yang perlu menjadi catatan.
268. 29 Kemnaker Beri Tanda BSU BPJS Neutral Ayo
May Ketenagakerjaan 2022 Cair, Cek
Semarang
2022 Status Penerima di Sini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memberikan tanda jika BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair dan sudah masuk
ke rekening. Sampai saat ini, memang belum
pasti tanggal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
akan cair. Sempat dijanjikan cair pada bulan
April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta
ternyata batal dibagikan. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan kriteria penerima BSU 2022
dirancang untuk pekerja yang memiliki upah
di bawah Rp3,5 juta.

269. 29 Info Lowongan Kerja Terbaru di Neutral Semarangk Info loker atau lowongan kerja di PT Gedung
May PT Gedung Bank Exim, Ini
u.com
Bank Exim dimana membuka lowongan kerja.
2022 Syarat dan Cara Daftarnya PT Gedung Bank Exim membuka loker atau
Semarangku
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara daftar loker
atau lowongan kerja yang dibuka PT Gedung
Bank Exim. Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja formasi yang tersedia di PT
Gedung Bank Exim.
270. 29 Tabungan valas terus tumbuh, Positive Digitalbank. BRI, kata dia, terus berinovasi untuk
May BRI hadirkan fitur konversi
id
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
2022 valas di Aplikasi BRImo menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Digitalbank.id
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," katanya pekan
ini. Transaksi konversi valas pada aplikasi
BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk
hari libur. Diketahui, fitur konversi valas
BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar
Rp105 miliar.
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271. 29 Pj Gubernur Banten Al
Positive Tangsel Pos
May Muktabar : Pemikiran Syekh
2022 Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Membangun Bangsa

Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.

272. 29 Pj Gubernur Al Muktabar:
May Pemikiran Syekh Nawawi
2022 Menjadi Dasar Filosofi
Membangun Bangsa

Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,

Positive Japos.co
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Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
273. 29 Update BSU 2022 Waktu
Positive Tribun
May Pencairan dan Tahapan
News
2022 Penggodokan Regulasi
Pontianak
Penyaluran BLT Gaji Rp 1 Juta

Lantas kapan kepastian disalurkannya BSU
Gaji tahun 2022. Cara Cek BSU 2022 Lewat
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 6.
Setelah di klikk maka akan muncul
pemberitahuan apakah namamu terdaftar
sebagai penerima BSU 1 Juta. Pemerintah
telah mengumumkan bahwa tahun 2022,
program bantuan subsidi upah atau subsidi
gaji (BSU) bakal kembali disalurkan kepada
pekerja.

274. 29 Incar Potensi Remitansi, BRI
Neutral Bisnis
May (BBRI) Rilis Fitur Konversi Valas
Indonesia
2022 di Aplikasi BRImo

Atau BBRI menghadirkan fitur baru bernama
Konversi Valas di aplikasi BRImo. "Hadirnya
fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ujarnya barubaru ini. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi
valas BRImo telah mencatatkan transaksi
sebesar Rp105 miliar.

275. 29 Loker Mei 2022 Jaksel: Dicari
May Supervisor Engineering
2022 Minimal Lulusan S1 Teknik
Elektro, Cek Kualifikasinya!

Masyarakat Jakarta Selatan (Jaksel) yang
sedang mencari kerja pada bulan Mei 2022
bisa simak artikel ini. Pasalnya dalam artikel
ini terdapat informasi bagi masyarakat Jaksel
yang mencari kerja pada Mei 2022.
Lowongan kerja yang dibuka PT Gedung Bank
Exim ini bisa dilamar oleh masyarakat Jaksel
dan sekitarnya. Terdapat satu lowongan kerja
yang dibuka oleh PT Gedung Bank Exim.

Neutral Pikiran
Rakyat
Bekasi
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276. 29 Jawab Kebutuhan, BRI
Neutral Bizlaw
May Hadirkan Fitur Konversi Valas di
2022 Aplikasi BRImo

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

277. 29 Benarkah BSU BPJS
Neutral Ayo
May Ketenagakerjaan 2022 Cair Ada
Bandung
2022 Potongan Administrasi?

Simak pernyataan Kemnaker di bawah ini
terkait kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair dan apakah ada potongan
Administrasi?. Lalu kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair? LENGKONG,
AYOBANDUNG. COM-- Kemnaker secara
resmi telah menyampaikan bahwa bantuan
subsidi Upah akan kembali cair di tahun
2022.

278. 29 Kartu Prakerja Gelombang 31 Neutral Detik
May Dibuka! Ini Syarat dan Cara
2022 Daftarnya

Program Kartu Prakerja gelombang 31 resmi
dibuka. Berikut cara mengikuti seleksi
program Kartu Prakerja gelombang 31.
Informasi tersebut diumumkan Instagram
@prakerja.go.id. "Gelombang 31 telah
dibuka!" bunyi keterangan yang diunggah
akun tersebut seperti dikutip detikcom,
Minggu (29/5/2022). Syarat dan cara
mengikuti program ini disampaikan akun
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan di
@kemnaker.

279. 29 Pj Gubernur Banten Al
Positive Antero
May Muktabar : Pemikiran Syekh
2022 Nawawi Menjadi Dasar Filosofi
Membangun Bangsa

Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri
rangkaian kegiatan Haul ke-129 Syekh
Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren
Annawawi Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten. "Selamat datang di tanah
Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
Saat ini 129 tahun kita memperingati Haul
Syekh Nawawi Al-Bantani, dari beliau
terdapat pemikiran besar Islam, banyak sekali
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pemikiran-pemikiran beliau dan telah kita
dibuktikan dan telah diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia yang itu menjadi dasar
pemikiran filosofi kita, sampai saat ini terus
untuk menjadi dasar keislaman khususnya
dalam membangun Indonesia," ucap Al
Muktabar saat menyampaikan sambutannya
pada Haul ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani,
Jum'at (27/5/2022). Ia juga menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani akan terus
dilakukan setiap tahunnya, lantaran memiliki
banyak nilai-nilai esensi dasar sebagai
pedoman membangun khususnya Provinsi
Banten serta tentu membangun Indonesia.
Sementara, Wakil Presiden Republik
Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyampaikan
Haul Syekh Nawawi Al-Bantani terus
dilakukan guna menjadikan tauladan atau
mencontohkan kepada semua pihak.
280. 29 85 juta Jam Kerja Tanpa
May Kecelakaan, MHU Sabet
2022 Penghargaan dari Kemnaker

Positive Liputan 6

Pada helatan ini MHU mendapat
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa
kecelakaan dari periode Desember 2014Desember 2021. Kinerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan
Utama (MHU) kembali meraih pengakuan
atas capaiannya. Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan beberapa
apresiasi kepada MHU pada gelaran
Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun
2022. Selain itu, MHU juga memperoleh
Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja
kategori PLATINUM.

281. 29 PLN UIP Kalbagtim terima
May penghargaan SMK3 dari
2022 Menaker

Positive Antara
Kalsel

"Dalam kesempatan ini, ada total 67 unit PLN
dari seluruh Indonesia yang mendapatkan
penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan
Kegiatan penghargaan yang dilaksanakan
secara hybrid, PLN UIP KLT mendapatkan
kesempatan untuk menerima secara
langsung dari Menteri Ketenagakerjaan," ujar
General Manager PLN UIP Kalbagtim Josua
Simanungkalit, dilaporkan, Minggu. PLN UIP
Kalbagtim, kata dia, telah
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mengimplementasikan SMK3 sejak 2016 dan
kemudian pada 2021 telah diintegrasikan
dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM).
Kata Josua, keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) serta standar mutu perusahaan
merupakan hal penting dalam
keberlangsungan proses bisnis, terutama di
PLN UIP Kalbagtim yang merupakan unit
bisnis yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan di Kalimantan bagian Timur,
Utara dan Selatan. Berdasarkan Audit SMK3
pada 2021 lalu, terang dia, PLN UIP Kalbagtim
berhasil mendapatkan poin penilaian sebesar
90,36 untuk audit tingkat lanjutan dengan
166 kriteria audit.
282. 29 Bantuan Rp 1 Juta untuk
May Karyawan Bergaji Rp 3,5 Juta
2022 Segera Cair Tinggal Hitungan
Hari Lagi

Neutral Tribun
News
Sumsel

Bantuan Rp 1 juta akan segera diberi
pemerintah kepada karyawan bergaji Rp 3,5
juta kebawah. Awalnya, subsidi gaji untuk
pekerja akan cair di bulan April 2022. Hingga
saat ini, regulasi tersebut masih disusun dan
masih membutuhkan waktu untuk selesai.
Namun hingga kini, program bantuan
tersebut belum kunjung cair.

283. 29 Kata Kemnaker soal Kapan BSU Neutral Tribun
May 2022 Cair, Lengkap dengan
Wow
2022 Syarat, Tahapan, dan Cara Cek
Penerima

Com dengan judul Kapan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 Cair? Terkini
Nasional Menanggapi banyaknya pertanyaan
kapan BSU akan cair, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun akhirnya
penjelasan dan update BLT Subsidi Gaji.
Menanggapi banyaknya pertanyaan kapan
BSU akan cair, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pun akhirnya penjelasan dan
update terkini BLT Subsidi Gaji. Selain itu,
Kemnaker juga menjelaskan tahapan
sebelum melakukan penyaluran BSU tahun
2022.

284. 29 Pendaftaran Kartu Prakerja
May Gelombang 31 Telah Dibuka,
2022 Cek dan Daftar di
www.prakerja.go.id

BANJARMASINPOST.CO.ID- Usai sudah
pendaftaran program kartu prakerja
gelombang 30, kini pemerintah kembali
membuka untuk kartu prakerja gelombang
31. Artikel ini telah tayang di TribunJawa
Barat.id dengan judul Gelombang 31 Dibuka,
Login Prakerja.go.id Segera! Menteri

Neutral Tribun
News
Banjarmasi
n
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Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto bertemu dan berdialog langsung
dengan para Alumni Program Kartu Prakerja.
Bagi yang ingin daftar bisa klik di
www.prakerja.go.id. Cara yang sangat
gampang dan mudah.
285. 29 Pendaftar Kartu Prakerja Capai Neutral Mpgi News Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran Krtu Prkrj
May 15,9 Juta Orang - MPGI News
di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn
2022
15,9 juta orang ndftr. Dari 6 gelombang
pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm
Kartu Prkrj dr 34 rvn se-Indonesia. Adapun,
sebanyak 849. 921 rng telah menyelesaikan
lthn rtmn dn 610. 563 orang telah mnrm
insentif. Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk
mllu 7 ltfrm dgtl, 4 mtr pembayaran dan 165
lembaga pelatihan ng menyediakan lebih dari
2.000 jn lthn.
286. 29 Kapan Bantuan Subsidi Upah Positive Tribun
May (BSU) Tahun 2022 Cair? Berikut
News
2022 Penjelasan Kemnaker

Pemerintah akan kembali memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di
tahun 2022. Selain itu, Kemnaker juga
menjelaskan tahapan sebelum melakukan
penyaluran BSU tahun 2022. Saat ini,
Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi
teknis pelaksanaan BSU tahun 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan. Adapun, besaran
dana BSU tahun 2022 yang akan didapatkan
sebesar Rp 1 juta per penerima.

287. 29 Di Era Disrupsi, Menaker ke
Positive Wartakini
May Santri: Kuasai Ilmu Agama dan
2022 Bahasa Asing

Bahasa Arab untuk pergaulan dan penguatan
literatur agama, sementara bahasa
Mandarin, karena ke depan China menjadi
salah satu kekuatan yang makin dominan,
terutama dalam hal ekonomi global.
Menaker memaparkan, skill sangat
dibutuhkan karena di era disrupsi, karena
banyak jenis pekerjaan yang hilang. "Bahasa
asing juga penting, ketika kelak adik-adik
menjadi seorang pebisnis. Adapun bekal yang
harus disiapkan adalah skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, dan jaringan atau
networking yang kuat.
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288. 29 Pekerja yang Aktif BPJS
May Ketenagakerjaan Bisa Dapat
2022 BSU 2022, Cek Status Aktif di
Link Ini

Neutral Pikiran
Rakyat
Depok

Meski jadwal pencairannya belum bisa
dipastikan, pemerintah dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan BSU 2022 cair ke pekerja yang
aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji
di bawah Rp3,5 juta. Oleh karena itu, pekerja
dengan gaji dibawah Rp3,5 juta segera cek
status aktif BPJS Ketenagakerjaan di link
https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
mengetahui apakah terdaftar sebagai
penerima BSU 2022. Pencairan BSU 2022
masih terus dinantikan oleh para pekerja
Tanah Air. Cara cek status aktif BPJS
Ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan
tahun lalu sebagai berikut:.

289. 29 BSU 2022 Kapan Cair? Ini
May Tahapan Dari Kemnaker, Cek
2022 Segera!

Negative Ayo
Bandung

Namun pertanyaan tersebut langsung
terbantah oleh pernyataan Kemnaker, karena
pemerintah telah mengalokasikan dana
sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. : Renungan Harian
Kristen untuk Senin 30 Mei 2022 Mengenai
Mesir dan Firman Tentang Bangsa-bangsa.
Pertanyaan BSU 2022 kapan cair masih sering
muncul, karena yang tadinya dijadwalkan
April sampai saat ini belum juga cair.
Sehingga banyak orang yang berfikir apakah
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ditiadakan,
atau diganti dengan kebijakan lainnya.
"Pemerintah (melalui Kementerian
Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran
BSU (BPJS Ketenagakerjaan) 2022 sebesar
Rp8,8 Triliun dengan alokasi bantuan per
penerima sebesar Rp1 Juta," Ucap Kemnaker
melalui laman resmi Instagram milik
Kementerian Ketenagakerjaan.

290. 29 Hasil Drawing Lengkap
May Turnamen Pramusim 2022:
2022 Grup C Neraka!

Negative Ayo
Bandung

Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian
Lukito mengatakan turnamen pramusim
2022 bakal digelar di empat kota di
Indonesia, yaitu Grup A di Solo, Grup B di
Samarinda, Grup C di Bandung, dan Grup D di
Malang. Turnamen ini rencanya dimulai 11
Juni 2022 hingga 17 Juli 2022. Turnamen
tersebut melibatkan 18 tim dari kontestan
Liga 1. "Alhamdulillah kami sudah melakukan
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drawing untuk turnamen pramusim 2022,
dilaksanakan secara adil dan tidak ada
rekayasa," kata Akhmad Hadian Lukita di
Bandung, Minggu, 29 Mei 2022. : BSU 2022
Kapan Cair?
291. 29 Segera Daftar! Pendaftaran
Neutral Jurnalis
May Kartu Prakerja Gelombang 31
Indonesia
2022 Sudah DIbuka, Simak Syarat
dan Caranya di Sini

Pengumuman pembukaan pendaftaran kartu
Prakerja gelombang 31 ini diumumkan
melalui instagram Kemnaker "Pendaftaran
Program Kartu Prakerja Gelombang 31 Telah
Dibuka," tulis Kemnaker melalui instagram
resminya @kemnaker. Logo program Kartu
Prakerja-prakerja.go.id-Website resmi
JURNALIS INDONESIA- Kartu Prakerja
gelombang 31 resmi dibuka pada Sabtu
(28/5/2022). Bagi yang sudah pernah
melakukan pendaftaran, dan akunnya sudah
diverifikasi, bisa Login dan klik gabung untuk
mengikuti seleksi gelombang 31. 2. Siapkan
nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu,
masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada
layar untuk meyelesaikan proses
pemeriksaan akun 3.

292. 29 BRImo Makin Lengkap, Tambah Positive Inilah
May Fitur Konversi Valas - Inilah
Kuningan
2022 Kuningan

BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur
konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia
BRI, terutama nasabah individu, yang
memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo
dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo
telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105
miliar.

293. 29 [TERBARU] Di Hadapan Siswa
May MTsN 3, Menaker Ida
2022 Sampaikan 3 Pesan Penting,
Mohon Disimak Ometraco.com

Positive Ometraco.c "Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
om
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker Ida pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/5). Secara
terperinci Menaker memaparkan, bekal skill
sangat dibutuhkan karena di era disrupsi
banyak jenis pekerjaan yang hilang. 21:30
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WIB Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan tiga pesan penting kepada
para pelajar MTsN 3. Foto: dok Kemnaker
Ometraco.com, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
tiga pesan penting kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar menyiapkan bekal dalam
menghadapi era distrupsi.
294. 29 Kapan Bantuan Subsidi Upah Positive Tribun
May (BSU) Tahun 2022 Cair? Berikut
News
2022 Kriteria Penerimsa

Ilustrasi Uang- Bantuan Subsidi Upah (BSU)
akan kembali diberikan kepada pekerja di
tahun 2022. TRIBUNNEWS.COM- Bantuan
Subsidi Upah (BSU) akan kembali diberikan
kepada pekerja di tahun 2022. Selain itu,
Kemnaker juga menjelaskan tahapan
sebelum melakukan penyaluran BSU tahun
2022. Ilustrasi Uang- Bantuan Subsidi Upah
(BSU) akan kembali diberikan kepada pekerja
di tahun 2022.

295. 29 Info Loker: PT Duta Fuji Electric Neutral Pikiran
May Buka Lowongan Kerja Lulusan
Rakyat
2022 SMK Sederajat, Simak
Bekasi
Persyaratanya

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan,
kini PT Duta Fuji Electric membuka lowongan
kerja (loker) bagi wanita untuk mengisi
formasi yang tersedia. PT Duta Fuji Electric
adalah Perusahaan yang bertindak sebagai
agen tunggal Distribusi dan Kontrol (D&C)
komponen kelistrikan Fuji Electric yang
diproduksi oleh Fuji Electric Co. Ltd, Jepang.
Melalui akun Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaan, @kemnaker pada Minggu,
29 Mei 2022 mengunggah informasi
lowongan kerja terbaru di PT Duta Fuji
Electric yang berlokasi di Gambir, Jakarta
Pusat. "PT Duta Fuji Electric membuka
kesempatan bagimu untuk mengisi formasi
yang tersedia.

296. 29 Di Era Disrupsi, Menaker ke
Positive Onews.me Menaker memaparkan, skill sangat
May Santri: Kuasai Ilmu Agama dan
dibutuhkan karena di era disrupsi, karena
2022 Bahasa Asing
banyak jenis pekerjaan yang hilang. Adapun
bekal yang harus disiapkan adalah skill atau
kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan
jaringan atau networking yang kuat. "Santri,
selain dituntut menguasai ilmu-ilmu agama,
juga harus memiliki skill, menguasai bahasa
asing, dan memperbanyak teman. Ini agar
kita mampu menghadapi guncangan atau
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disrupsi dalam berbagai hal," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Wisuda
MTsN 3 Jombang, Jawa Timur, Minggu
(29/5/2022).
297. 29 Tingkatkan Kesadaran K3, PLN Positive Beritakotao
May UIP Sulawesi Terima 4
nline.id
2022 Penghargaan Kemnaker* beritakotaonline.id

Pada ajang penganugerahan tersebut PLN
UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4
penghargaan 2 penghargaan untuk Kantor
Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek
di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP
Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara.
Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN
UIP Sulawesi Muh. Penghargaan yang didapat
berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah
untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi" Sambung Muh Pahri. Makassar,
Beritakota Online- PT PLN (Persero) Unit
Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi
menerima 4 (empat) penghargaan pada ajang
Penganugerahan Penghargaan Kesehatan,
Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun
2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh
Kementrian Ketenagakerjaan di Hotel
Bidakara Jakarta pada hari Selasa 24 Mei
2022.

298. 29 Hadiri Wisuda MTsN 3
Positive Merdeka
May Jombang, Menaker Sampaikan
2022 3 Pesan Penting Hadapi Era
Disrupsi

Dalam kesempatan tersebut, Menaker
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Ini agar kita
mampu menghadapi guncangan atau disrupsi
dalam berbagai hal," kata Menaker pada
acara Wisuda MTsN 3 Jombang, Jawa Timur
pada Minggu (29/5/2022). Secara lebih rinci
Menaker memaparkan, bekal skill sangat
dibutuhkan karena di era disrupsi, banyak
jenis pekerjaan yang hilang, namun pada saat
yang sama banyak jenis pekerjaan baru
bermunculan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menghadiri acara Wisuda MTsN 3
Jombang.
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299. 29 Hadiri Wisuda MTsN 3
Positive Indonesiato Dalam kesempatan tersebut, Menaker
May Jombang, Menaker Sampaikan
day.co.id berpesan kepada para pelajar MTsN 3
2022 3 Pesan Penting Hadapi Era
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
Disrupsi
dalam menghadapi era disrupsi. Ini agar kita
mampu menghadapi guncangan atau disrupsi
dalam berbagai hal," kata Menaker pada
acara Wisuda MTsN 3 Jombang, Jawa Timur
pada Minggu (29/5/2022). Secara lebih rinci
Menaker memaparkan, bekal skill sangat
dibutuhkan karena di era disrupsi, banyak
jenis pekerjaan yang hilang, namun pada saat
yang sama banyak jenis pekerjaan baru
bermunculan. Menaker Ida Fauziyah
Menghadiri Acara Wisuda MTsN 3
Jombang2022 INDONESIATODAY.CO.ID.
"Siapa yang memiliki skill dan penguasaan
teknologi dan komunikasi, dia akan dapat
menangkap peluang baru.
300. 29 Cara Mudah Cek Jumlah Saldo Neutral Tribun
May JHT BPJS Ketenagakerjaan
News
2022 Lewat Website, Aplikasi JMO &
Kalteng
SMS,

Berikut ini adalah cara mudah mengecek
informasi jumlah uang atau saldo pada
Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS
Ketenagakerjaan. Mengecek jumlah uang
saldo JHT bisa dilakukan dengan cara yang
mudah baik melalui website, aplikasi JMO
maupun lewat SMS. JHT merupakan program
jaminan sosial di bawah Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikelola
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. JHT berupa manfaat dalam
bentuk sejumlah uang yang diberikan pada
peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk
mempersiapkan masa pensiun.

301. 29 Hadiri Wisuda MTsN 3
May Jombang, Pesan Menaker:
2022 Kompetensi, Penguasaan
Bahasa, Mudah Bergaul

Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Ahad,
(29/5/2022).. Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan..
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal

Positive Nahdlatul
Ulama

129

dalam menghadapi era disrupsi. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat..
302. 29 Menaker Pesan 3 hal Kepada Neutral Progresnew Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
May Pelajar MTsN3 Jombang Dalam
s.info
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
2022 Menghadapi Era Disrupsi
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Minggu
(29/5/2022). Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat.
303. 29 Menaker RI Ida Fauziyah:
May Bangga dan Bersyukurlah
2022 Menjadi Santri | TIMES
Indonesia

Positive Times
Sidoarjo

304. 29 Gelombang 31 Kartu Prakerja
May Telah Dibuka!
2022

Neutral Inilah Koran Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31
sudah dibuka pada Sabtu 28 Mei 2022.
Informasi pembukaan pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 30 diinformasikan
melalui unggahan di akun Instagramnya
Kemnaker. Bagi peserta yang akunnya sudah
diverifikasi, jangan lupa untuk login dan klik
"Gabung" ke Gelombang 31 agar dapat
masuk ke tahap seleksi. 5. Klik "Gabung"
pada Gelombang yang sedang dibuka.
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Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
( Menaker RI ) Ida Fauziyah mengungkapkan
rasa syukurnya pernah mengenyam
pendidikan di pesantren dan menjadi seorang
santri. Jangan minder menjadi seorang santri,
kalian merupakan orang-orang terpilih yang
kelak akan memimpin bangsa Indonesia.
Sudah banyak buktinya para tokoh bangsa
Indonesia yang berlatar belakang dari
pesantren dan santri. Menyongsong
Indonesia emas 2045, masa depan bangsa
ada ditangan para pemuda saat ini.

305. 29 Dihadapan Pelajar, Menaker
May Sampaikan 3 Pesan Penting
2022 Hadapi Era Disrupsi

Positive Sonora.id

306. 29 Kompetensi, Penguasaan
May Bahasa, Mudah Bergaul 2022 JogoBoyo #JagaNKRI

Positive Jogoboyo.c "Santri ini selain dituntut menguasai ilmuom
ilmu agama, juga yang tidak kalah penting
harus memiliki skill, menguasai bahasa asing,
dan memperbanyak teman. "Bahasa asing
juga penting ketika kelak adik-adik menjadi
seorang pebisnis. Banyak saudara-saudara
kita yang memiliki skill atau produk tertentu
yang bagus, namun tidak bisa berkembang
secara global hanya karena keterbatasan
penguasaan bahasa asing. Jombang, NU
Online Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah berpesan kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi.

307. 29 PCINU Jepang gelar halal bi
Positive 24hour.id
May halal, perkuat kerja sama dan
2022 semangat -
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Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," ujar
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/5/2022).
Secara lebih rinci Menaker memaparkan,
bekal skill sangat dibutuhkan karena di era
disrupsi, banyak jenis pekerjaan yang hilang,
namun pada saat yang sama banyak jenis
pekerjaan baru bermunculan. Maka,
belajarlah tentang banyak hal, dan tingkatkan
terus kompetensi diri," kata Menaker,
Minggu (29/5/2022). Karena dengan
menguasai bahasa asing, kita bisa belajar
lebih banyak hal tentang perkembangan
mutakhir global," ungkap Menaker, Minggu
(29/5/2022).

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
(PCINU) Jepang mengadakan acara halal bi
halal virtual untuk memperkuat kerja sama
dan semangat di antara pengurus dan
anggota. "Semoga ke depannya ada peluang
kerja sama dan jejaring untuk meningkatkan
sumber daya manusia PCINU serta peluang
bagi nahdliyyin dalam dunia kerja untuk
bersama-sama dalam memajukan Indonesia,"
kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri
Akhmadi, dalam sambutan acara, Sabtu,
sebagaimana dikutip ANTARA dari rilis pers
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
untuk Jepang. Kemudian, Ketua PCINU

Jepang Achmad Gazali mengatakan bahwa
organisasi tersebut saat ini memiliki tujuh
lembaga dan satu badan khusus. PCINU
Jepang juga terus berkoordinasi dan
mendukung lima badan otonom dan Majelis
Wali Cabang istimewa NU yang terus
berkembang di seluruh wilayah Jepang.
308. 29 PCINU Jepang gelar halal bi
Positive Antara
May halal, perkuat kerja sama dan
2022 semangat

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
(PCINU) Jepang mengadakan acara halal bi
halal virtual untuk memperkuat kerja sama
dan semangat di antara pengurus dan
anggota. "Semoga ke depannya ada peluang
kerja sama dan jejaring untuk meningkatkan
sumber daya manusia PCINU serta peluang
bagi nahdliyyin dalam dunia kerja untuk
bersama-sama dalam memajukan Indonesia,"
kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri
Akhmadi, dalam sambutan acara, Sabtu,
sebagaimana dikutip ANTARA dari rilis pers
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
untuk Jepang. Kemudian, Ketua PCINU
Jepang Achmad Gazali mengatakan bahwa
organisasi tersebut saat ini memiliki tujuh
lembaga dan satu badan khusus. PCINU
Jepang juga terus berkoordinasi dan
mendukung lima badan otonom dan Majelis
Wali Cabang istimewa NU yang terus
berkembang di seluruh wilayah Jepang.

309. 29 Menaker RI Ida Fauziyah:
May Bangga dan Bersyukurlah
2022 Menjadi Santri

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
( Menaker RI ) Ida Fauziyah mengungkapkan
rasa syukurnya pernah mengenyam
pendidikan di pesantren dan menjadi seorang
santri. Sudah banyak lulusan dari sekolah ini
yang menjadi pejabat negara salah satunya
Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan RI.
Ungkap rasa bangga dan syukur itu ia
ungkapkan saat sambutan dalam acara
Tasyakuran dan Muwada'ah kelas IX MTsn 3
Jombang Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur, Minggu (29/5/2022). Menurutnya,
menjadi santri merupakan suatu kebanggaan
tersendiri, selain memiliki wawasan ilmu
agama yang lebih santri juga mempunyai

Positive Times
Indonesia
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kemampuan yang tidak dimiliki orang pada
umumnya.
310. 29 BSU BPJS KETENAGAKERJAAN Neutral Ayo
May 2022 Cair Akhir Mei? Berikut
Bandung
2022 Penjelasan dari Kemnaker

Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
akhir Mei? BSU BPJS Ketenagakerjaan yang
diperkirakan akan cair bulan April 2022
ternyata tak dilakukan juga. : Serunya Nobar
MotoGP Seri Mugello di 6 Kota Sekaligus.
Simak penjelasan dari Kemnaker. Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan
masih menjadi suatu hal yang ditunggutunggu kapan cair.

311. 29 BSU BPJS Ketenagakerjaan
May 2022 Kapan Cair? Cek Fakta
2022 dari Kemnaker Berikut ini

Negative Suara
Merdeka

Tak sedikit, pertanyaan mengenai pencairan
BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan juga belum
mendapatkan respon dari Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Syarat
tersebut diantaranya menjadi peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan s/d Juni 2021. BSU 2022
kapan cair? Itulah pertanyaan dari pekerja
dan buruh yang sering ditanyakan beberapa
saat ini.

312. 29 Menaker Sampaikan 3 Pesan
May Penting Hadapi Era Disrupsi
2022

Positive Tempo.co

Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Minggu, 29 Mei
2022. Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat.

313. 29 Menaker Ida Ungkap 3 Bekal
May Penting Hadapi Era Disrupsi
2022

Positive Liputan 6

Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Minggu
(29/5/2022). Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
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karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat.
314. 29 Di Era Disrupsi, Menaker ke
Positive Suara.com Menaker memaparkan, skill sangat
May Santri: Kuasai Ilmu Agama dan
dibutuhkan karena di era disrupsi, karena
2022 Bahasa Asing
banyak jenis pekerjaan yang hilang. Adapun
bekal yang harus disiapkan adalah skill atau
kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan
jaringan atau networking yang kuat. "Santri,
selain dituntut menguasai ilmu- ilmu agama,
juga harus memiliki skill, menguasai bahasa
asing, dan memperbanyak teman. Ini agar
kita mampu menghadapi guncangan atau
disrupsi dalam berbagai hal," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Wisuda
MTsN 3 Jombang, Jawa Timur, Minggu
(29/5/2022).
315. 29 Kuasai Ilmu Agama dan Bahasa Positive Juraganani Bahasa Arab untuk pergaulan dan penguatan
May Asing
me.id
literatur agama, sementara bahasa
2022
Mandarin, karena ke depan China menjadi
salah satu kekuatan yang makin dominan,
terutama dalam hal ekonomi global. Adapun
bekal yang harus disiapkan adalah skill atau
kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan
jaringan atau networking yang kuat. "Santri,
selain dituntut menguasai ilmu- ilmu agama,
juga harus memiliki skill, menguasai bahasa
asing, dan memperbanyak teman. "Siapa
yang memiliki skill dan penguasaan teknologi
dan komunikasi, dia akan dapat menangkap
peluang baru.
316. 29 PCINU Jepang adakan
Positive Antara Bali Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
May halalbihalal perkuat kerja sama
(PCINU) Jepang mengadakan acara halal bi
2022 dan semangat
halal virtual untuk memperkuat kerja sama
dan semangat di antara pengurus dan
anggota. "Semoga ke depannya ada peluang
kerja sama dan jejaring untuk meningkatkan
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sumber daya manusia PCINU serta peluang
bagi nahdliyyin dalam dunia kerja untuk
bersama-sama dalam memajukan Indonesia,"
kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri
Akhmadi, dalam sambutan acara, Sabtu,
sebagaimana dikutip ANTARA dari rilis pers
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
untuk Jepang. Kemudian, Ketua PCINU
Jepang Achmad Gazali mengatakan bahwa
organisasi tersebut saat ini memiliki tujuh
lembaga dan satu badan khusus. PCINU
Jepang juga terus berkoordinasi dan
mendukung lima badan otonom dan Majelis
Wali Cabang istimewa NU yang terus
berkembang di seluruh wilayah Jepang.
317. 29 Cek Nama Anda di
Neutral Pikiran
May bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Rakyat
2022 untuk Ketahui Status BSU 2022,
Depok
Login Sekarang lewat Link Ini

BSU 2022 sebelumnya dijadwalkan untuk cair
di bulan April lalu, yakni sebelum Lebaran
Idulfitri 1443 H. Namun, hingga saat ini
penyaluran BSU 2022 belum juga dilakukan
oleh pemerintah. Pekerja hingga saat ini
masih menantikan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 dari pemerintah.
Sejumlah tahapan yang harus dilakukan
diantaranya adalah mengecek kembali daftar
penerima BSU 2022. Hal itulah yang
membuat penyaluran BLT subsidi gaji untuk
pekerja ini tertunda hingga saat ini.

318. 29 [TERBARU] Kuasai Ilmu Agama Positive Ometraco.c "Santri, selain dituntut menguasai ilmu-ilmu
May dan Bahasa Asing om
agama, juga harus memiliki skill, menguasai
2022 Ometraco.com
bahasa asing, dan memperbanyak teman.
Adapun bekal yang harus disiapkan adalah
skill atau kompetensi, penguasaan bahasa
asing, dan jaringan atau networking yang
kuat. "Siapa yang memiliki skill dan
penguasaan teknologi dan komunikasi, dia
akan dapat menangkap peluang baru. Maka
belajarlah tentang banyak hal, dan tingkatkan
terus kompetensi diri," ucapnya..
319. 29 Di Hadapan Pelajar, Menaker
May Ida Ungkap Jurus Hadapi Era
2022 Disrupsi, Simak ya

Neutral Indonesiato Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
day.co.id Fauziyah menghadiri acara wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (29/5).
"Selain dituntut menguasai ilmu-ilmu agama,
santri harus memiliki skill, menguasai bahasa
asing, dan memperbanyak teman untuk
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menghadapi guncangan atau disrupsi," kata
Menaker Ida. Dalam kegiatan tersebut, Ida
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
untuk menghadapi era disrupsi. Yakni, skill
atau kompetensi, penguasaan bahasa asing,
serta jaringan atau networking yang kuat..
320. 29 Di Hadapan Pelajar, Menaker
May Ida Ungkap Jurus Hadapi Era
2022 Disrupsi, Simak ya

Neutral Obligasi.id jpnn.com, JOMBANG- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menghadiri acara wisuda MTsN 3 Jombang,
Jawa Timur, pada Minggu (29/5). "Selain
dituntut menguasai ilmu-ilmu agama, santri
harus memiliki skill, menguasai bahasa asing,
dan memperbanyak teman untuk
menghadapi guncangan atau disrupsi," kata
Menaker Ida. - Menaker Ida Fauziyah Ajak
Alumni UINSA Beradaptasi dengan
Perubahan Zaman. - Menaker Anugerahkan
Penghargaan Kepada 15 Gubernur sebagai
Pembina K3 Terbaik.

321. 29 [TERBARU] Di Hadapan Pelajar, Neutral Ometraco.c
May Menaker Ida Ungkap Jurus
om
2022 Hadapi Era Disrupsi, Simak ya Ometraco.com

19:44 WIB Menaker Ida Fauziyah berpesan
kepada para pelajar MTsN 3 Jombang agar
menyiapkan bekal untuk menghadapi era
disrupsi. Foto: Humas Kemnaker
Ometraco.com, JOMBANG- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menghadiri acara wisuda MTsN 3 Jombang,
Jawa Timur, pada Minggu (29/5). "Selain
dituntut menguasai ilmu-ilmu agama, santri
harus memiliki skill, menguasai bahasa asing,
dan memperbanyak teman untuk
menghadapi guncangan atau disrupsi," kata
Menaker Ida. Menaker Ida Fauziyah
mengungkap tiga pesan penting untuk
pelajar guna menghadapi era disrupsi Silakan
baca konten menarik lainnya dari JPNN.

322. 29 Di Hadapan Pelajar, Menaker
May Ida Ungkap Jurus Hadapi Era
2022 Disrupsi, Simak ya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menghadiri acara wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (29/5).
"Selain dituntut menguasai ilmu-ilmu agama,
santri harus memiliki skill, menguasai bahasa
asing, dan memperbanyak teman untuk
menghadapi guncangan atau disrupsi," kata
Menaker Ida. Dalam kegiatan tersebut, Ida

Neutral Jawa Post
National
Network
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berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
untuk menghadapi era disrupsi. Yakni, skill
atau kompetensi, penguasaan bahasa asing,
serta jaringan atau networking yang kuat.
323. 29 Menaker RI Ida Fauziyah:
May Bangga dan Bersyukurlah
2022 Menjadi Santri

Positive Palembang Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Times
(Menaker RI) Ida Fauziyah mengungkapkan
rasa syukurnya pernah mengenyam
pendidikan di pesantren dan menjadi seorang
santri. Sudah banyak lulusan dari sekolah ini
yang menjadi pejabat negara salah satunya
Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan RI.
Ungkap rasa bangga dan syukur itu ia
ungkapkan saat sambutan dalam acara
Tasyakuran dan Muwada'ah kelas IX MTsn 3
Jombang Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur, Minggu (29/5/2022). Menurutnya,
menjadi santri merupakan suatu kebanggaan
tersendiri, selain memiliki wawasan ilmu
agama yang lebih santri juga mempunyai
kemampuan yang tidak dimiliki orang pada
umumnya.

324. 29 Ternyata BSU 2022 Sudah Cair Neutral Pikiran
May Jika Pekerja Dapat Notifikasi
Rakyat
2022 Ini, Simak Ciri Penerima BLT
Depok
Rp1 Juta di Link Ini

Pekerja hingga saat ini masih dibuat
bertanya-tanya dengan jadwal pencairan BSU
2022. Setelah sempat gagal cair di bulan April
lalu, jadwal pencairan BSU 2022 hingga saat
ini masih belum ada kepastian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Namun, Kemenaker telah menjelaskan
bahwa BSU 2022 akan langsung disalurkan
jika semua tahapan persiapan sudah selesai
dilakukan. Terdapat beberapa tahapan yang
masih harus dilakukan oleh Kemenaker,
termasuk mengecek ulang daftar penerima
BSU 2022, hingga berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan pihak bank
penyalur.

325. 29 Di MTsN 3 Jombang, Menaker Positive Pripos
May Sampaikan 3 Pesan Penting
2022 Hadapi Era Disrupsi

Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Minggu
(29/5/2022). Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
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karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
berpesan kepada para pelajar MTsN 3
Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Bekal yang
dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, serta jaringan atau
networking yang kuat.
326. 29 Menaker: Di Era Disrupsi,
May Santri Harus Punya Skill dan
2022 Menguasai Bahasa Asing

Positive Kompas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah berpesan kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Ini agar kita
mampu menghadapi guncangan atau disrupsi
dalam berbagai hal," kata Menaker pada
acara Wisuda MTsN 3 Jombang, Jawa Timur,
dikutip melalui siaran persnya Minggu
(29/5/2022). Menaker menjelaskan keahlian
Bahasa Inggris untuk pergaulan global.
Terakhir, Menaker menyarankan kepada
santri untuk memperluas pergaulan.

327. 29 Demi Keamanan, Semua
Neutral Seputar
May Operator Gondola Gedung
Cibubur
2022 Betingkat Harus Bersertifikasi
SIO

Beberapa regulasi yang mengatur
keselamatan kerja adalah Undang-Undang
No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
Kerja, Permenaker No. 5 Tahun 1985 Tentang
Pesawat Angkat dan Angkut, dan Permenaker
No. 1 Tahun 1989 Tentang Kwalifukasi dan
Syarat-syarat Operator Keran Angkat. Salah
satu pekerjaan yang berisiko tinggi dalam
bidang perawatan gedung adalah operator
gondola, karena itu tenaga kerja di bidang ini
harus bersertifikasi. Tugas operator gondoLa,
yaitu secara berkala membersihkan kaca
bagian luar gedung-gedung tinggi, termasuk
pekerjaan lain yang membutuhkan alat bantu
(sistem gondola). Umumnya, operator
gondola juga merangkap sebagai cleaning
service, karena jabatan khusus untuk
operator gondola di dalam struktur
organisasi maintenance building belum
pernah ada, sehingga ada dua rangkap
pekerjaan (double job) di bidang ini.
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328. 29 PCINU Jepang Gelar Halal Bi
Positive Aktual
May Halal, Perkuat Kerja Sama dan
2022 Semangat

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
(PCINU) Jepang mengadakan acara halal bi
halal virtual untuk memperkuat kerja sama
dan semangat di antara pengurus dan
anggota. "Semoga ke depannya ada peluang
kerja sama dan jejaring untuk meningkatkan
sumber daya manusia PCINU serta peluang
bagi nahdliyyin dalam dunia kerja untuk
bersama-sama dalam memajukan Indonesia,"
kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri
Akhmadi, dalam sambutan acara, Sabtu
(28/5), sebagaimana dikutip dari rilis pers
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
untuk Jepang. Kemudian, Ketua PCINU
Jepang Achmad Gazali mengatakan bahwa
organisasi tersebut saat ini memiliki tujuh
lembaga dan satu badan khusus. PCINU
Jepang juga terus berkoordinasi dan
mendukung lima badan otonom dan Majelis
Wali Cabang istimewa NU yang terus
berkembang di seluruh wilayah Jepang.

329. 29 Di Hadapan Siswa MTsN 3,
Positive Indonesiato "Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
May Menaker Ida Sampaikan 3
day.co.id atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
2022 Pesan Penting, Mohon Disimak
Menaker Ida pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/5).. Secara
terperinci Menaker memaparkan, bekal skill
sangat dibutuhkan karena di era disrupsi
banyak jenis pekerjaan yang hilang. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
tiga pesan penting kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar menyiapkan bekal dalam
menghadapi era distrupsi. Menurut dia, bekal
yang dimaksud berupa skill atau kompetensi,
penguasaan bahasa asing, dan jaringan atau
networking yang kuat.
330. 29 Di Hadapan Siswa MTsN 3,
Positive Jawa Post
May Menaker Ida Sampaikan 3
National
2022 Pesan Penting, Mohon Disimak
Network
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"Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker Ida pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/5). Secara
terperinci Menaker memaparkan, bekal skill
sangat dibutuhkan karena di era disrupsi
banyak jenis pekerjaan yang hilang. Berita
Selanjutnya: Menaker Dorong Pengemudi
Terlindungi Jamsostek dan Dapat

Meningkatkan Kompetensi. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
tiga pesan penting kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar menyiapkan bekal dalam
menghadapi era distrupsi.
331. 29 Bantuan Subsidi Upah Tak
May Kunjung Cair, Berikut
2022 Penjelasan Kemnaker soal
Waktu Pencairan BSU 2022

Negative Tribun
News
Kaltim

Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah
(BSU) untuk pekerja yang terdampak
pandemi. Selain itu, Kemnaker juga
menjelaskan tahapan sebelum melakukan
penyaluran BSU tahun 2022. "Anda lolos
verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan
sebagai calon penerima Bantuan Subsidi
Upah. Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi
teknis pelaksanaan BSU tahun 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan.

332. 29 Perkuat Kerja Sama dan
Positive Voi
May Semangat, PCINU Jepang Gelar
2022 Halal Bi Halal

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
(PCINU) Jepang mengadakan acara halal bi
halal virtual untuk memperkuat kerja sama
dan semangat di antara pengurus dan
anggota. "Semoga ke depannya ada peluang
kerja sama dan jejaring untuk meningkatkan
sumber daya manusia PCINU serta peluang
bagi nahdliyyin dalam dunia kerja untuk
bersama-sama dalam memajukan Indonesia,"
kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri
Akhmadi dikutip dari Antara, Minggu.
Kemudian, Ketua PCINU Jepang Achmad
Gazali mengatakan bahwa organisasi
tersebut saat ini memiliki tujuh lembaga dan
satu badan khusus. PCINU Jepang juga terus
berkoordinasi dan mendukung lima badan
otonom dan Majelis Wali Cabang istimewa
NU yang terus berkembang di seluruh
wilayah Jepang.

333. 29 BSU 2022 Sudah Sampai Tahap Neutral Sempugi
May Ini, Subsidi Gaji Rp 1 Juta Cair
2022 Bulan Depan?

Status penerima BSU 2022 bisa dicek di
laman Kemnaker di link ataupun di laman
BPJS Ketenagakerjaan di link Program
bantuan subsidi upah atau subsidi gaji (BSU)
bakal kembali disalurkan kepada pekerja
yang terdampak pandemi Covid-19 pada
tahun ini. Kapan BSU 2022 cair? Lantas kapan
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sebenarnya BSU 2022 cair? Berikut Berita
Terbaru BSU 2022!
334. 29 Menaker Mengingatkan
Positive Rrinews
May Pentingnya Penguasaan Bahasa
2022 Asing

Ini agar kita mampu menghadapi guncangan
atau disrupsi dalam berbagai hal," kata
Menaker pada acara Wisuda MTsN 3
Jombang, Jawa Timur pada Minggu
(29/5/2022) dalam siaran pers yang diterima
RRI.co.id. Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengingatkan pentingnya penguasaan
bahasa asing bagi para pelajar atau santri di
era disrupsi saat ini. Selain bahasa asing,
pelajar juga diharus menguasai jaringan atau
networking yang kuat. "Santri ini selain
dituntut menguasai ilmu-ilmu agama, juga
yang tidak kalah penting harus memiliki skill,
menguasai bahasa asing, dan memperbanyak
teman.

335. 30 HD untuk Ke Empat Kalinya
Positive Ampera.co Dibawah kepemimpinan Gubernur Sumatra
May Dinobatkan Sebagai Gubernur
Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur
2022 Pembina K3 Terbaik
Sumatra Selatan H Mawardi Yahya,
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali
menorehkan prestasi tingkat nasional baru
saja mendapat penghargaan sebagai
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya
secara berturut-turut. Penghargaan tersebut,
lanjut Koimudin tidak lepas dari bimbingan
dan arahan Gubernur Herman Deru sehingga
Sumatra Selatan mendapat terbaik nasional
secara empat kali berturut-turut dibidang K3.
Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru
melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan H.
Koimudin mengatakan penghargaan K3 yang
diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena
Sumatra Selatan zero accident. "Kita merasa
bangga, selama empat tahun berturut-turut
Provinsi Sumatra Selatan dibawah
141

kepemimpinan pak Gubernur Herman Deru
dibidang K3 zero accident.
336. 30 Berdiri BLK Komunitas,
Positive Beritabekas Salah satunya, Pondok Pesantren Mudi
May Pengelola Ponpes Mudi Mekar
i.co.id
Mekar Al Aziziyyah didirikan oleh almarhum
2022 Al Aziziyyah Jatiasih Apresiasi
KH Khairur Rijal. Pondok Pesantren Mudi
Perjuangan Wenny Haryanto
Mekar Al Aziziyyah, juga salah satu lembaga
keagamaan di Kota Bekasi yang diberikan
bantuan pembangunan BLK Komunitas
Jurusan Multimedia. Pengelola Pondok
Pesantren Mudi Mekar Al Aziziyyah, Deni
Ariyanto menegaskan pihaknya memberikan
apresiasi terhadap hasil perjuangan Hj. Hal
senada juga disampaikan Ustad Muhammad
Rusdi, pengelola Pondok Pesantren Mudi
Mekar Al Aziziyyah.
337. 30 4 Fakta BLT Subsidi Gaji Rp1
May Juta Cair, Pekerja Segera Cek
2022 Rekening!

Neutral Jagoloncat.c Dirangkum Okezone, Senin (30/5/2022),
om
berikut 4 fakta terkait BLT subsidi gaji:.
JAKARTA- BLT subsidi gaji cair Rp1 juta untuk
8,8 pekerja. Diketahui, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
penyelenggaraan BLT subsidi gaji Rp1 juta
tersebut. Adapun pekerja akan mendapatkan
notifikasi apabila telah terdaftar sebagai
calon penerima BLT subsidi gaji sesuai
dengan tahapan penyerahan data calon
penerima dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kemnaker.

338. 30 4 Fakta BLT Subsidi Gaji Rp1
May Juta Cair, Pekerja Segera Cek
2022 Rekening!

Neutral Onews.me Dirangkum Okezone, Senin (30/5/2022),
berikut 4 fakta terkait BLT subsidi gaji:.
JAKARTA- BLT subsidi gaji cair Rp1 juta untuk
8,8 pekerja. Diketahui, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BLT subsidi gaji Rp1 juta
tersebut. Di mana pihak Kemnaker berharap
program ini dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat dan akuntabel.

339. 30 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, Positive Jagoloncat.c Untuk pekerja yang memenuhi syarat akan
May Cek Kriteria Pekerja yang Dapat
om
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.
2022
JAKARTA- BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta
cair untuk diberikan kepada 8,8 juta pekerja,.
Kini, Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemnaker) tengah mempersiapkan
instrumen kebijakan penyelenggaraan BLT
subsidi gaji Rp1 juta tersebut. Di mana
pekerja dapat mengecek di situs Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
terkait status penerimanya.
340. 30 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, Positive Onews.me BLT Subsidi Gaji Cair, Rp1 Juta Ditransfer ke
May Cek Kriteria Pekerja yang Dapat
Rekening. Untuk pekerja yang memenuhi
2022
syarat akan mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp1 juta. Kini, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) tengah mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BLT subsidi
gaji Rp1 juta tersebut. Di mana pekerja bisa
mengecek di situs Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
terkait status penerimanya.
341. 30 4 Fakta BLT Subsidi Gaji Rp1
May Juta Cair, Pekerja Segera Cek
2022 Rekening!

Neutral Okezone

Dirangkum Okezone, Senin (30/5/2022),
berikut 4 fakta terkait BLT subsidi gaji:. BLT
subsidi gaji cair Rp1 juta untuk 8,8 pekerja.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) tengah mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BLT subsidi
gaji Rp1 juta tersebut. Adapun pekerja akan
mendapatkan notifikasi apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima BLT subsidi
gaji sesuai dengan tahapan penyerahan data
calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan
kepada Kemnaker.

342. 30 BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, Positive Okezone
May Cek Kriteria Pekerja yang Dapat
2022

Untuk pekerja yang memenuhi syarat akan
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. BLT
subsidi gaji sebesar Rp1 juta cair untuk
diberikan kepada 8,8 juta pekerja,. Kini,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
tengah mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BLT subsidi gaji Rp1 juta
tersebut. "Saya memohon doa dan dukungan
dari saudara- saudara sekalian agar program
ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat
yang besar bagi pekerja dan perekonomian
bangsa," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Jakarta.
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343. 30 Jadwal Pencairan Bantuan
May Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 2022, Staf Khusus Menaker
Beri Penjelasan

Positive Tribun
News
Pontianak

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 tak
kunjung cair. Info jadwal pencairan BSU BPJS
2022 disampaikan Staf Khusus Menaker, Dita
Indah Sari. Dikutip dari Kompas.com, Staf
Khusus Menaker, Dita Indah Sari
mengatakan, pencairan BSU 2022 harus
menunggu aturannya selesai. Selain itu,
Kemnaker juga menjelaskan tahapan
sebelum melakukan penyaluran BSU tahun
2022.

344. 30 Dapat BSU BLT BPJS
May Ketenagakerjaan 2022 Rp1
2022 Juta, Kira-kira Buat Apa, Ya? Ayo Indonesia

Negative Ayoindones AYOINDONESIA.COM- Dapat BSU BLT BPJS
ia.com
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta, kira-kira buat
apa, ya? Tahapan Penyaluran BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan Simak tahapan-tahapan
penyaluran BSU 2022 di bawah ini yang
dikutip AyoIndonesia dari akun Instagram
resmi Kemnaker. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menggelontorkan dana Dapat BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta setiap
pekerja. Kemnaker menargetkan 8,8 juta
pekerja sebagai penerima dana BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022.

345. 30 Wagub Beri Apresiasi, Diharap Positive Balpos
May Jadi Motivasi
2022

Wagub Hadi Mulyadi sempat foto bersama
dengan Dirum Perumda TMB Nour Hidayah
dan Kabag SDM Nur Hasramdhani. "Mudahmudahan penganugerahan penghargaan K3
ini memotivasi kita termasuk PDAM
Balikpapan (Perumda TMB) untuk terus
membangun Balikpapan dan Provinsi
Kalimantan Timur lebih baik," terang Wagub
Hadi.

346. 30 Tingkatkan Produktivitas Kerja Positive Balpos
May dan Kesejahteraan Pekerja
2022

Karena secara keseluruhan, peningkatan
pengawasan menjadi tanggung jawab negara
sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan
antara hak dan kewajiban bagi pengusaha
dan pekerja. "Secara keseluruhan,
peningkatan pengawasan menjadi tanggung
jawab negara sebagai upaya untuk menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi
pengusaha dan pekerja. Keseimbangan
tersebut diperlukan untuk menjaga
kelangsungan usaha dan ketenangan kerja
yang pada akhirnya akan meningkatkan
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produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga
kerja," kata Menteri Fauziah. Khasiat Daun
Sungkai Diteliti Khasiatnya1.
347. 30 Perumda TMB Kembali Raih
May Penghargaan Bendera Gold
2022

Positive Balpos

Sementara Perumda TMB sudah memiliki 380
pegawai. Nunu menuturkan, penghargaan
tersebut merupakan wujud komitmen dan
konsistensi Perumda TMB dalam
menjalankan aturan K3 di wilayah
perusahaan dengan hasil pencapaian 95,78
persen untuk kategori tingkat lanjutan yang
menilai 166 kriteria. Aktivitas SMK3 di
Perumda TMB dilakukan oleh lembaga audit
independen yang ditunjuk Kemenaker RI
dengan mencakup banyak aspek. Prestasi
membanggakan kembali diukir Perusahaan
Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung
Balikpapan (TMB) pada tahun 2022 ini.

348. 30 Cara Cek Penerima BSU 2022
May Rp 1 Juta, Ini Kriteria dan
2022 Syarat Penerima Subsidi Gaji

Positive Tribun
Wow

Simak syarat hingga cara cek status penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi
gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan
pada tahun 2022 yang tersaji di dalam artikel
ini. BSU dan akan diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan
selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus
sebesar Rp 1 juta.

349. 30 Pendaftaran Kartu Prakerja
Neutral Tribun
Pendaftaran kartu prakerja gelombang 31
May Gelombang 31 Telah Dibuka,
News
sudah dibuka sejak Sabtu 28 Mei 2022.
2022 Cukup Klik www.prakerja.go.id
Banjarmasi
di Gadget
n
350. 30 Sudah Dinanti Para Pekerja,
May Kapan Bantuan Subsidi Upah
2022 (BSU) 2022 Cair? Berikut
Kriteria Penerimanya

Positive Tribun
Beberapa dari Anda mungkin kini tengah
News Solo menanti kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
akan dicairkan. "Anda lolos verfikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk
verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh
Kemnaker." Kriteria Pekerja Penerima BSU
Tahun 2022. Awalnya, subsidi gaji untuk
pekerja akan cair di bulan April 2022.

351. 30 BSU BPJS Ketenagakerjaan
Positive Ayo
May 2022 Cair Kena Potongan
Semarang
2022 Admin? Ini Keterangan Resmi
Kemnaker
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Banyak masyarakat yang menanyakan
apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
kena potongan admin?. Sebelumnya, muncul
pesan berantai yang menyebut penerima

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 harus membayar
Rp100. 000 untuk biaya asuransi dan syarat
penarikan uang. Kemnaker pun memberi
klarifikasi terkait potongan admin BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Sampai saat ini,
memang belum pasti tanggal BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair.
352. 30 Cek Rekening BSU Karyawan
May 2022 Cair? Login
2022 bsu.kemnaker.go.id Cek
Penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan

Neutral Tribun
News
Pontianak

353. 30 Menaker Imbau Santri dan
May Kaum Milenial Harus Kuasai
2022 Bahasa Asing

Neutral Priangantim Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
ur
Fauziyah dalam kunjungan kerjanya ke
Jombang berpesan kepada para pelajar MTsN
3 Jombang agar sedari dini menyiapkan bekal
dalam menghadapi era disrupsi. Ini agar kita
mampu menghadapi guncangan atau disrupsi
dalam berbagai hal," kata Menaker pada
acara Wisuda MTsN 3 Jombang, Jawa Timur
dikutip priangantimurnews.pikiranrakyat.com dari Instagram menaker Senin 30
Mei 2022. Secara lebih rinci Menaker
memaparkan, bekal skill sangat dibutuhkan
karena di era disrupsi, banyak jenis pekerjaan
yang hilang, namun pada saat yang sama
banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.
"Siapa yang memiliki skill dan penguasaan
teknologi dan komunikasi, dia akan dapat
menangkap peluang baru," kata Menaker,
Ida.

146

Dana Rp1 juta tersebut merupakan bantuan
bagi pekerja swasta khususnya yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan. Cek Status
Penerima BSU Melalui Laman BPJS
Ketenagakerjaan. "Anda lolos verfikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk
verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh
Kemnaker." Cek rekening Anda apakah dana
Rp1 juta yang diberikan pemerintah sudah
masuk.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

RaBel, JAKARTA | Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik
dan prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat
telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga
pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Positive

Summary Sempat dijanjikan cair pada bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta ternyata batal dibagikan. Saat ini Kementerian
sedang menggodok petunjuk teknis dan kebijakan program BSU 2022. Banyak pekerja yang
penasaran dengan kepastian tanggal BSU 2022 cair. Sampai saat ini, memang belum pasti
tanggal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair.

Banyak pekerja yang penasaran dengan kepastian tanggal BSU 2022 cair.Sempat dijanjikan cair pada
bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta ternyata
batal dibagikan.Sampai saat ini, memang belum pasti tanggal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan
cair.Kemnaker belum mengonfirmasi kembali mekanisme yang sama untuk diterapkan pada BSU
2022.Saat ini Kementerian sedang menggodok petunjuk teknis dan kebijakan program BSU 2022."Kami
ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat dan akuntabel. Ada tiga
hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," ujar Menaker Ida
Fauziyah.Diketahui, bantuan ini diperuntukan untuk perlindungan terhadap pekerja atau buruh karena
terdampak Covid-19 pada tahun 2022.Syarat BSU setiap tahunnya berbeda, pemerintah akan
memberikan kepada buruh atau pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.
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Positive

Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Wakil Presiden
Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis
(19/5/2022). Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota
Mias Muchtar mengucapkan bela sungkawa kepada lima ahli waris atau keluarga peserta
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022).Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin
terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada
peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa
penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan
sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
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menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak
jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas
Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Mias Muchtar
mengucapkan bela sungkawa kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja."Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk
melindungi dan memberikan bantuan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di
program yang sudah ada," jelas Mias. ] Hari
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Neutral

Summary BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji
Rp 1 juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah. Rencananya
bantuan ini akan dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Adapun hingga saat ini proses pencairan bantuan tersebut masih dalam tahap persiapan regulasi
hingga kriteria penerima bantuan. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah.Sebelumnya Ida pernah menjelaskan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Sehingga
program BSU atau BLT gaji nanti berjalan cepat, tepat, akurat dan akuntabel."Saya memohon doa dan
dukungan dari saudara-saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang
besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ujar Ida dalam acara Ketupat May Day Di Surabaya,
Minggu (1/5/2022), dikutip dari Instagram Kemnaker Senin (2/5/2022).Hal serupa juga dikatakan Kepala
Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap sebelumnya. Ia
mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi
hingga kriteria penerimanya."Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan
BSU 2022 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna memastikan program BSU
dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Chairul kepada detikcom, Selasa
(10/5/2022) lalu.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang ini pemerintah masih
belum bisa memberikan kejelasan kapan waktu pencairan BLT gaji tersebut akan dilakukan. "Segera kami
info jika semua sudah waktunya," tutur Chairul.Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya
termasuk sebagai penerima BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara
langsung melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta1.
Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian
Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputiNIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik
lanjutkan5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar
sebagai penerima, nantinya subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN
atau Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang
tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji
Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening kolektif.
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Neutral

Summary BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji
Rp 1 juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di
bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta
tersebut melalui pembukaan rekening kolektif. Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp
1 juta:.

BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan segera dicairkan oleh pemerintah. Rencananya
bantuan ini akan dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Adapun hingga saat ini proses pencairan bantuan tersebut masih dalam tahap persiapan regulasi
hingga kriteria penerima bantuan. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah.Sebelumnya Ida pernah menjelaskan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Sehingga
program BSU atau BLT gaji nanti berjalan cepat, tepat, akurat dan akuntabel."Saya memohon doa dan
dukungan dari saudara-saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang
besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ujar Ida dalam acara Ketupat May Day Di Surabaya,
Minggu (1/5/2022), dikutip dari Instagram Kemnaker Senin (2/5/2022).Hal serupa juga dikatakan Kepala
Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap sebelumnya. Ia
mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi
hingga kriteria penerimanya."Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan
BSU 2022 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna memastikan program BSU
dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Chairul kepada detikcom, Selasa
(10/5/2022) lalu.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang ini pemerintah masih
belum bisa memberikan kejelasan kapan waktu pencairan BLT gaji tersebut akan dilakukan. "Segera kami
info jika semua sudah waktunya," tutur Chairul.Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya
termasuk sebagai penerima BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara
langsung melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1
juta:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"
kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia
meliputi:-NIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot'
kemudian klik lanjutkan5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi
gaji.Bila terdaftar sebagai penerima, nantinya subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah
melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan
BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih
dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening kolektif. (fdl/fdl)
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Neutral

Summary Kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaaan
(@kemnaker) pun kerap dibanjiri pertanyaan warganet terkait pencairan BSU 2022. Lantas
kapan BSU 2022 cair?. Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa
pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya rampung. Mudah-mudahan akhir bulan ini
(Mei) bisa kelar," ucap Dita kepada Kompas.com. Awalnya, Kemenaker melalui Sekretaris
Jenderalnya Anwar Sanusi mengatakan subsidi gaji untuk pekerja bakal cair bulan April 2022.

JAKARTA. Para pekerja yang terdampak pandemi banyak yang menanti-nanti program bantuan subsidi
upah (BSU) 2022. Kabarnya, program ini akan segera disalurkan kepada pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19 oleh pemerintah.Yang menjadi pertanyaan, kapan waktu penyaluran subsidi gaji tersebut?
Sebab, informasinya belum jelas hingga saat ini.Kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi
Kementerian Ketenagakerjaaan (@kemnaker) pun kerap dibanjiri pertanyaan warganet terkait pencairan
BSU 2022."BSU digodognya (regulasi) lama banget, gedein dikit apinya biar cepat," ujar warganet pemilik
akun Instagram @candraramadhanii, Kamis (26/5/2022).Lantas kapan BSU 2022 cair?Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya
rampung. Saat ini kata dia, regulasi tersebut masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk
selesai.Sebab kata dia. di dalam regulasi tersebut harus diatur mengenai kriteria penerima BSU. Dita
memperkirakan payung hukum BSU selesai pada akhir Mei 2022 sehingga pencairannya bisa segera
dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah).
Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita kepada Kompas.com.Awalnya, Kemenaker
melalui Sekretaris Jenderalnya Anwar Sanusi mengatakan subsidi gaji untuk pekerja bakal cair bulan April
2022. Namun hingga kini, program bantuan pemerintah yang menyasar pekerja ini tak kunjung
cair.Sebelumnya, Pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun anggaran yang
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digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun. Dana tersebut akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan mekanisme
pemberian subsidi gaji Rp 1 juta. Dia menyebut penyaluran BSU tersebut tidak akan memakan waktu
lama.Informasi saja, terkait program BSU tahun 2022 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai
Rp 8,8 triliun. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi
persyaratan.Syarat penerima BSUBerikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana
dikutip dari laman resmi Kemnaker:Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.Mempunyai Gaji/Upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bekerja di wilayah
PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.Diutamakan yang bekerja pada sektor industri
barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali
Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Artikel ini telah tayang di Kompas. com
dengan judul "Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan BSU 2022 Cair?"Penulis : Ade Miranti KaruniaEditor :
Yoga SukmanaCek Berita dan Artikel yang lain di Google News
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Neutral

Summary Program bantuan subsidi upah atau subsidi gaji disalurkan kepada pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19 pada tahun ini. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pemerintah
beberapa waktu lalu. Lantas, kapankah penyaluran BSU tersebut dimulai? Baca sampai
selesai, berikut penjelasannya.

Program bantuan subsidi upah atau subsidi gaji disalurkan kepada pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19 pada tahun ini. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pemerintah beberapa waktu lalu.Lantas,
kapankah penyaluran BSU tersebut dimulai? Baca sampai selesai, berikut penjelasannya.Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan membahas
regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Namun dia tidak mengetahui pasti kapan proses
regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya upah)," katanya kepada
Kompas.com, Rabu menutup kemungkinan regulasi subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria
penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei tahun ini."Mudah-mudahan akhir bulan ini ucap
Dita.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memastikan subsidi gaji untuk pekerja
dengan gaji di bawah Rp 3 juta per bulan bakal cair bulan April 2022."Iyalah ini Anwar kepada Kompas.
com beberapa waktu lalu.Faktanya, hingga kini, program bantuan pemerintah yang menyasar pekerja ini
tak kunjung cair. Namun, pemerintah telah memastikan BSU bakal disalurkan.Beberapa waktu lalu,
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali
dilanjutkan tahun ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji
mencapai Rp 8,8 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu
bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Airlangga
dalam konferensi pers di Jakarta.Seperti diketahui, pada 2020 dan 2021, pemerintah memberikan BSU
untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah
membahas terkait dengan mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia memastikan, BSU tersebut
tidak akan memakan waktu lama dalam pencairannya.
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Positive

Summary - Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh, meraih Penghargaan Zero Accident dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Konstruksi ada
PT Harum Jaya, satu satu perusahaan di Aceh yang diundang langsung oleh Kementrian
Ketenagakerjaan untuk hadir ke Jakarta pada acara penyerahan penghargaan tersebut.

- Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh, meraih Penghargaan Zero Accident dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Perusahaan-perusahaan itu, mulai perusahaan sedang hingga besar perusahaan
swasta hingga BUMN. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Konstruksi ada PT Harum Jaya, satu
satu perusahaan di Aceh yang diundang langsung oleh Kementrian Ketenagakerjaan untuk hadir ke
Jakarta pada acara penyerahan penghargaan tersebut .Secara keseluruhan, ada 43 perusahaan lainnya
dari provinsi Aceh ditetapkan sebagai penerima penghargaan tersebut. Namun untuk penerima
penghargaan dipilih 3 perwakilan, yang salah satunya PT Harum Jaya. Kadisnakermobduk Aceh, Akmil
Husen SE MSi mengatakan, penghargaan yang diraih oleh perusahaan asal Aceh merupakan pencapaian
luar biasa. Ia memberikan apresiasi, bagi perusahaan yang mampu mempertahankan kondisi tanpa
kecelakaan kerja selama 3 tahun berturut-turut. "Harapannya semoga manajemen perusahaan dapat
lebih meningkatkan kinerja K3 dan menjadi inspirasi seperti yang telah diterapkan oleh PT Harum Jaya
dan hal tersebut juga bisa menjadi contoh dan motivasi kepada perusahaan-perusahaan lain di Aceh,
khusus nya yang bergerak dibidang konstruksi atau pun bidang lain nya bisa konsisten terhadap
penerapan K3 di tempat kerja," ujar Kadisnakermobduk.Sementara Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan,
Erwin Ferdinansyah ST MT mengatakan penilaian penerapan K3 di perusahaan akan menjadi agenda rutin
dinas. Hal itu, guna memberikan apresiasi dan motivasi bagi perusahaan dalam memberikan
perlindungan bagi pekerja. Artikel ini telah tayang di SerambiNews.
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Summary Langkah itu juga berlaku bagi perusahaan yang masih menunggak gaji karyawan dan
perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMR. Pihaknya meminta perusahaan
mematuhi peraturan yang ada. "Untuk THR itu sudah ada aturannya dari Kementerian
Tenaga Kerja, jadi nanti kami akan verifikasi lapangan, permasalahannya apa supaya bisa
diselesaikan," ujarnya. Pihaknya juga akan mengedukasi perusahaan yang masih memberi
gaji di bawah UMR.

Langkah itu juga berlaku bagi perusahaan yang masih menunggak gaji karyawan dan perusahaan yang
masih memberikan gaji di bawah UMR. Pihaknya meminta perusahaan mematuhi peraturan yang ada.
"Untuk THR itu sudah ada aturannya dari Kementerian Tenaga Kerja, jadi nanti kami akan verifikasi
lapangan, permasalahannya apa supaya bisa diselesaikan," ujarnya.Pihaknya juga akan mengedukasi
perusahaan yang masih memberi gaji di bawah UMR.

157

Title

Puluhan Unit Usaha dan Mitra Pemasok APP Sinar Mas Raih
Penghargaan Manajemen K3 Dari Kemnaker

Author

_noname

Media

Monitor Tangerang

Reporter

Date

27 May 2022

Tone

Link

http://monitortangerang.com/puluhan-unit-usaha-dan-mitra-pemasok-app-sinar-mas-raihpenghargaan-manajemen-k3-dari-kemnaker

Positive

Summary Sebanyak 28 perusahaan yang merupakan unit usaha dan mitra pemasok Asia Pulp & Paper
(APP) Sinar Mas yang bergerak di bidang industri kehutanan Hutan Tanaman Industri (HTI)
di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, serta
pabrik kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) Tangerang mills meraih penghargaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan untuk kategori serifikat emas dan bendera emas. "Pencapaian ini
merupakan komitmen dan dukungan kami kepada pemerintah dalam implementasi
penerapan manajemen K3 (SMK3) di lingkup perusahaan, baik unit usaha kami maupun
mitra kami dari mulai hulu sampai dengan hilir," terang Direktur APP Sinar Mas Suhendra
Wiriadinata di tempat terpisah. Suhendra menambahkan, melalui penghargaan ini menjadi
motivasi dan komitmen bagi APP Sinar Mas untuk mengimplementasikan aspek-aspek K3
dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Penghargaan Sistem Manajemen
Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan
dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat
kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sebanyak 28 perusahaan yang merupakan unit usaha dan mitra pemasok Asia Pulp & Paper (APP) Sinar
Mas yang bergerak di bidang industri kehutanan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, serta pabrik kertas PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk (IKPP) Tangerang mills meraih penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk kategori serifikat emas dan bendera
emas."Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari upaya pemerintah khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus mengkampanyekan K3, dengan memberikan apresiasi berupa pemberian
Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3," kata Menteri Ketenagakerjaan
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Ida Fauziyah dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta
(24/5/22)."Pencapaian ini merupakan komitmen dan dukungan kami kepada pemerintah dalam
implementasi penerapan manajemen K3 (SMK3) di lingkup perusahaan, baik unit usaha kami maupun
mitra kami dari mulai hulu sampai dengan hilir," terang Direktur APP Sinar Mas Suhendra Wiriadinata di
tempat terpisah.Suhendra menambahkan, melalui penghargaan ini menjadi motivasi dan komitmen bagi
APP Sinar Mas untuk mengimplementasikan aspek-aspek K3 dalam upaya meningkatkan kinerja
perusahaan.Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.Selain penghargaan SMK3, PT IKPP Tangerang
juga memperoleh penghargaan Zero Accident untuk ke enam kalinya berturut-turut sejak 2017 yang
merupakan apresiasi kepada perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program K3 sehingga
mencapai nihil kecelakaan kerja pada waktu tertentu, serta penghargaan dalam hal penanggulangan
Covid-19 (P2CoVID)."Kami juga berharap agar dengan pencapaian penghargaan K3 ini, sekali lagi, dapat
memotivasi perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan,
mempertahankan prestasinya dan bagi perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan termotivasi
untuk mendapatkan penghargaan dengan melakukan secara disiplin penerapan K3," ungkap Ida
Fauziyah.
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Summary Selain penghargaan K3 dan Program Penanggulangan HIV AIDS, PT Riau Andalan Pulp and
Paper (RAPP) juga diganjar penghargaan sebagai perusahaan yang berhasil dalam melakukan
Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19). RAPP kata dia, juga berhasil
dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19) dan berhasil
menjalankan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan program HIV-AIDS. Kemudian, kami juga
mengakui bahwa RAPP sangat pantas mendapatkan apresiasi atas capaian K3 dan
penanggulangan Covid-19," ucapnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memberikan penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Award.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memberikan penghargaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award. Tujuan program ini untuk memotivasi kepada perusahaanperusahaan, aparat pemerintah dan semua level dalam menerapkan program K3.Tahun 2022 ini,
Kemenaker, memberi apresiasi terhadap pemerintah daerah (gubernur) dan perusahaan yang telah
berhasil menyelenggarakan dan menerapkan program K3 dengan baik. Salah satu penerima penghargaan
adalah Perusahaan raksasa di Riau, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).Penghargaan ini adalah
bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap RAPP atas pencapaian tertinggi dalam penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam periode tahun 2021-2022.Selain penghargaan K3
dan Program Penanggulangan HIV AIDS, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) juga diganjar
penghargaan sebagai perusahaan yang berhasil dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19 (P2 COVID-19).Kemnaker memberikan penghargaan ini karena RAPP meraih pencapaian
tertinggi dalam penanggulangan Covid-19. Di mana sejak pandemi berlangsung, RAPP selalu konsisten
dan hadir ditengah-tengah masyarakat.Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ida Fauziyah yang diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau, Imron Rosyadi, Direktur RAPP Moch HD Ali Shabri Nasution, Selasa (24/5/2022) di Hotel
Bidakara, Jakarta."PT RAPP sebagai salah satu perusahaan di Riau yang berhasil menerapkan K3 dengan
baik. RAPP juga merupakan perusahaan yang nihil kecelakaan (zero accident)," ujar Menakertrans, Ida
Fauziyah di sela-sela acara.RAPP kata dia, juga berhasil dalam melakukan Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19) dan berhasil menjalankan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan
program HIV-AIDS.Ida Fauziyah juga mengharapkan, agar seluruh perusahaan yang menerima
penghargaan K3, kiranya prestasi yang sudah diraih bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan
program-program K3 di masing-masing daerah."Karena itu, perusahaan yang telah meraih penghargaan
K3 bisa terus mempertahankan, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, teruslah berkoordinasi dengan
dinas terkait, termasuk dengan pengawas dan pembina di daerah," pesannya.Kadisnakertrans Riau,
Imran Rasyadi juga mengaku bangga dan bersyukur RAPP menjadi satu-satunya perusahaan dari Riau
yang tahun ini mendapat penghargaan."Kami atasnama Pemerintah Provinsi Riau, tentu bangga.
Kemudian, kami juga mengakui bahwa RAPP sangat pantas mendapatkan apresiasi atas capaian K3 dan
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penanggulangan Covid-19," ucapnya.Ia berharap, capaian tersebut nantinya dapat ditiru dan dicontoh
oleh perusahaan- perusahaan lainnya."Tahun ini hanya RAPP, mudah-mudahan tahun depan banyak
perusahaan yang menyusul," tandasnya.Sementara itu, Direktur RAPP Moch. HD Ali Sabri Nasution
mengungkapkan rasa bahagianya atas penghargaan dari Kemenaker tersebut."Pertama tentu bangga,
bahagia dan sangat berterima kasih sekali kepada Kemenakertrans, Pemerintah Provinsi Riau, dan
masyarakat Riau tentunya, yang telah mendukung dan mensuport kami," ujarnya.Terlebih lagi kata Ali
Sabri, perusahaannya bukan kali ini saja meraih penghargaan tersebut. Hal itulah yang membuktikan
bahwa PT RAPP, benar-benar konsisten dalam menjalankan aturan K3."Komitmen dan konsistensi adalah
tekad kami dalam melaksanakan program - program keselamatan bagi karyawan kami,"
tukasnya.Dijelaskan dia, RAPP juga berhasil dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan COVID19 (P2 COVID-19)."Bahkan RAPP satu-satunya perusahaan yang bertindak cepat dengan melakukan
pengadaan peralatan, penerapan Prokes, prngadaan Rapid Test, PCR hingga Vaksin. Semua kita lakukan
terus menerus dan Alhamdulillah berhasil," tegasnya.
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Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Kendari, HB.netWakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan
santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
Meohai Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan manfaat beasiswa.

Kendari, HB.net - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat
kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang diserahkan Ma'ruf
Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran
manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus. "Terima
kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin
dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan
bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan
jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. "Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
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menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak
jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro. Anggoro juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. "Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas
Anggoro. BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%. "Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup Anggoro.
Kepala BPJS Ketenagakerjan Cabang Blitar, Agus Dwi Fitriyanto menjelaskan, selama ini pihaknya terus
mendorong agar semakin banyak pemberi kerja mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial
ketenagakerjaan ini. "Kami terus mendorong supaya semua perusahaan mengikutsertakan pekerjanya
dalam jaminan sosial ketenagakerjaan ini," terangnya .
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Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury and
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang ( -to-valas, valas-to-rupiah,
hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang sangat
menarik. "Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah
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setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun
terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan
user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu
transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11
mata uang yang tersedia.
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Positive

Summary Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi
Yahya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional
baru saja mendapat penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara berturut-turut.. TRIBUNSUMSEL.COM,
PALEMBANG- Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru dan Wakil
Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali
menorehkan prestasi tingkat nasional.

Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya,
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional baru saja mendapat
penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat
kalinya secara berturut-turut. TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Di bawah kepemimpinan Gubernur
Sumatra Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya, Pemerintah
Provinsi Sumatra Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Baru saja mendapat
penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat
kalinya secara berturut-turut. Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru melalui Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan H. Koimudin mengatakan penghargaan K3 yang
diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena Sumatra Selatan zero
accident.Penghargaan tersebut, lanjut Koimudin tidak lepas dari bimbingan dan arahan Gubernur
sehingga Sumatra Selatan mendapat terbaik nasional secara empat kali berturut-turut dibidang K3. "Kita
merasa bangga, selama empat tahun berturut-turut Provinsi Sumatra Selatan dibawah kepemimpinan
pak Gubernur Herman Deru dibidang K3 zero accident. jadi kita zero accident berkat pembinaan dari
Gubernur Sumatra Selatan melalui Disnakertrans Sumatra Selatan," katanya saat dihubungi, Selasa
(24/5/2022) malam. Untuk diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kementan) memberikan
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penghargaan pembina K3 terbaik kepada 15 Gubernur yang diberikan langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah di Hotel Bidakara Jakarta. Menaker RI Ida Fauziah mengatakan
penghargaan ini merupakan bagian dari kategori K3 Tahun 2022 dan menjadi bentuk apresiasi
keberhasilan penerapan K3 di berbagai daerah. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga
kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3," kata Menaker. Ida mengatakan, selain
penghargaan kepada para Gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun
2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3); penghargaan kecelakaan nihil;
penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja; dan penghargaan
program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.Pemberian penghargaan ini adalah
bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengkampanyekan K3, dengan
memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil
menerapkan K3, serta yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina
K3.Menaker Ida memaparkan, pemberian penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi
stakeholders untuk menerapkan K3 dengan baik. Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan
penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742
perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4 %. Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang
telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat
K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24 % menjadi 2.004 perusahaan.Kemudian,
terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS. Di mana
tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 343 perusahaan, sehingga mengalami
peningkatan sebesar 79,6 %. Adapun, 15 Gubernur yang berhasil mendapat penghargaan pembina K3
terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta,
Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur
Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur
Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY.
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Summary Cara Cek Status BSU 2022 Secara Online:. Ilustrasi Uang- Bantuan subsidi upah (BSU) pekerja
senilai Rp 1 juta rencananya cair tahun 2022, simak kriteria penerima dan cara mengecek
status BSU secara online. Kriteria Penerima BSU Tahun 2022. Ilustrasi Uang- Bantuan subsidi
upah (BSU) pekerja senilai Rp 1 juta rencananya cair tahun 2022, simak kriteria penerima
dan cara mengecek status BSU secara online.

Ilustrasi Uang - Bantuan subsidi upah (BSU) pekerja senilai Rp 1 juta rencananya cair tahun 2022, simak
kriteria penerima dan cara mengecek status BSU secara online.TRIBUNNEWS.COM - Berikut kriteria
penerima dan cara mengecek status BSU secara online.Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali pada
2022 untuk 8,8 juta pekerja yang terdampak pandemiDikutip dari Keterangan Pers Menko
Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto pernah
menyampaikan telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun.Terdapat
kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebagai syarat penerima
BSU tahun 2022.Para pekerja yang sesuai dengan kriteria akan mendapatkan BSU, masing-masing
sebesar Rp 500 ribu selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus.Kriteria Penerima BSU Tahun
2022Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria
penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah
Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS
Ketenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan mekanisme BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.Ilustrasi Uang - Bantuan subsidi upah (BSU) pekerja senilai Rp 1 juta
rencananya cair tahun 2022, simak kriteria penerima dan cara mengecek status BSU secara online.BSU
diberikan untuk memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan
ekonomi.Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU untuk meringankan beban pengeluaran
pekerja.BSU juga diberikan untuk mengatasi dampak dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta
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dinamika politik global tidak dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global serta
berimbas pada inflasi global.Kenaikan harga-harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi
pemulihan ekonomi nasional, juga menjadi salah satu alasan pemerintah mengucurkan dana BSU untuk
masyarakat.Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat
ini.(Tribunnews.com/Oktavia WW)Berita lain terkait Bantuan Subsidi UpahIlustrasi Uang - Bantuan
subsidi upah (BSU) pekerja senilai Rp 1 juta rencananya cair tahun 2022, simak kriteria penerima dan cara
mengecek status BSU secara online.Lalu Kapan BSU 2022 Cair?Sebelumnya dijelaskan Pemerintah bahwa
BSU akan segera disalurkan pada bulan April 2022, lalu.Namun hingga saat ini BSU masih belum
disalurkan kepada para penerimanya.Dikutip dari kemnaker.go.id, saat ini pihaknya sedang
mempersiapkan instrumen pelaksanaan BSU 2022."Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat dan akuntabel," ucap pihak Kemnaker.Selain itu pihak dari BPJS Ketenagakerjaan juga
memberikan informasi melalui balasan komentar di Instagram resminya, saat ini penyaluran BSU masih
dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah."Perihal informasi rencana pemberian Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan BSU
2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan Kriteria yang diatur dalam regulasi.Namun sampai saat ini
kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Subsidi Upah (BSU) karena hal tersebut
masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah.Jika membutuhkan informasi lebih lanjut
silakan hubungi Contact Center 175 atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id," tulis
@bpjs.ketenagakerjaan.Sembari menunggu informasi penyaluran BSU, Anda bisa mengecek status
penerima BSU secara online melalui cara berikut ini.Ilustrasi Uang - Bantuan subsidi upah (BSU) pekerja
senilai Rp 1 juta rencananya cair tahun 2022, simak kriteria penerima dan cara mengecek status BSU
secara online.Cara Cek Status BSU 2022 Secara Online:Merujuk penyaluran BSU 2021, berikut adalah cara
untuk mengetahu status penerima BSU.- Login kemnaker.go.id- Daftar Akun;- Kemudian login ke akun
Anda;- Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe
lokasi;- Cek Pemberitahuan.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.Jika terdaftar, Anda akan
mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Sementara jika tidak terdaftar,
Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.
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Summary Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau bukan juga bisa
melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Tahapan itu antara lain merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian
Keuangan, me-review data calon penerima dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi
dengan pihak bank himbara sebagai penyalur subsidi kepada para penerima.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp 1.000.000 yang disebut cair pada April lalu, hingga hari ini,
Jumat (27/5/2022), belum juga terealisasi.Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa
pencairan BSU 2022 belum bisa dilaksanakan, karena masih harus menunggu aturannya rampung.Saat
ini menurutnya, regulasi tersebut masih disusun dan membutuhkan waktu untuk akhirnya selesai.Dita
memperkirakan payung hukum BSU selesai pada akhir Mei 2022 sehingga pencairannya bisa segera
dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah).
Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita dikutip dari Kompas.com, Kamis
(26/5/2022).Dalam Instagram resminya, Kemnaker juga menjelaskan apa saja tahapan terkait BSU yang
saat ini masih mereka selesaikan.Tahapan itu antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU
2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan, me-review data calon
penerima dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak bank himbara sebagai penyalur
subsidi kepada para penerima.Pejabat yang sebelumnya menyampaikan bahwa BSU akan cair pada bulan
April adalah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi."Iyalah (pencairan BSU) bulan ini (April 2022),"
kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, 5 April 2022.Syarat penerima BSUBerdasarkan informasi di
laman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, penerima BSU harus memenuhi syarat sebagai
berikut:Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp 1.000.000 yang disebut cair pada April lalu, hingga
hari ini, Jumat (27/5/2022), belum juga terealisasi.Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan
bahwa pencairan BSU 2022 belum bisa dilaksanakan, karena masih harus menunggu aturannya
rampung.Saat ini menurutnya, regulasi tersebut masih disusun dan membutuhkan waktu untuk akhirnya
selesai.Dita memperkirakan payung hukum BSU selesai pada akhir Mei 2022 sehingga pencairannya bisa
segera dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah).
Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita dikutip dari Kompas.com, Kamis
(26/5/2022).Dalam Instagram resminya, Kemnaker juga menjelaskan apa saja tahapan terkait BSU yang
saat ini masih mereka selesaikan.Tahapan itu antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU
2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan, me-review data calon
penerima dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak bank himbara sebagai penyalur
subsidi kepada para penerima.Pejabat yang sebelumnya menyampaikan bahwa BSU akan cair pada bulan
April adalah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi."Iyalah (pencairan BSU) bulan ini (April 2022),"
kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, 5 April 2022.Syarat penerima BSUBerdasarkan informasi di
laman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, penerima BSU harus memenuhi syarat sebagai
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berikut:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah paling
banyak Rp 3,5 juta.Namun, bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling
banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Misalnya,
upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312, maka angka tersebut akan dibulatkan
menjadi Rp 4.800.000.Jadi, apabila pekerja di Kabupaten Karawang menerima gaji di bawah Rp 4.800.000
ia termasuk memenuhi salah satu syarat sebagai penerima BSU.4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan
Level 4 yang ditetapkan pemerintah.5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan
Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Cara mengecek penerima BSUSembari menunggu
kejelasan waktu pencairan BSU, ada baiknya Anda melakukan pengecekan mandiri untuk mengetahui
apakah Anda termasuk salah satu penerima bantuan ini atau bukan.Ada beberapa cara pengecekan yang
bisa dilakukan:1. Website KemnakerUntuk mengetahui data penerima BSU 2022 melalui website
Kemnaker, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:Buka situs Kemnaker di kemnaker.go.id. Jika
belum memiliki akun, daftar akun dengan melengkapi proses pendaftaran dan aktifasi akun dengan kode
OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel. Login ke dalam akun Anda. Cek pemberitahuan. Jika Anda
termasuk calon penerima BSU 2022, maka akan muncul informasi yang menerangkan demikian. 2. Laman
BPJS KetenagakerjaanUntuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau bukan juga
bisa melalui laman BPJS Ketenagakerjaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:Masuk ke url
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Di bagian "Cek apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan
Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan tanggal lahir. Cek bagian verifikasi. Ketuk
"Lanjutkan". Hasil akan ditampilkan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari
Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Summary PT. Harum Jaya berhasil meraih Penghargaan Zero Accident di tahun 2022 dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan kecelakaan nihil tersebut diserahkan
langsung oleh Menteri Keternagakerjaan RI, Dr Hj Ida Fauziyah, MSi kepada 3 Perusahaan
perwakilan dan Direktur Utama PT. Harum Jaya, Mansur S hadir di Hotel Bidakara, Jakarta,
Selasa 24 Mei 2022. Direktur PT. Harum Jaya, Mansur S mengucapkan terima kasih atas
penghargaan Zero Accident yang telah diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. PT.
Harum Jaya dari Provinsi Aceh menerima penghargaan kecelakaan nihil (zero accident
award), penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
RI, Dr Hj Ida Fauziyah, MSi.

PT. Harum Jaya berhasil meraih Penghargaan Zero Accident di tahun 2022 dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Penghargaan kecelakaan nihil tersebut diserahkan langsung oleh
Menteri Keternagakerjaan RI, Dr Hj Ida Fauziyah, MSi kepada 3 Perusahaan perwakilan dan Direktur
Utama PT. Harum Jaya, Mansur S hadir di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.Penghargaan itu
diberikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria
penilaian termasuk pelaksanaan uji di beberapa wilayah, dan berdasarkan laporan dari Lembaga Audit
SMK3.PT. Harum Jaya dari Provinsi Aceh menerima penghargaan kecelakaan nihil (zero accident award),
penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr Hj Ida Fauziyah,
MSi.Sebagaimana diketahui ada 43 perusahaan dari Provinsi Aceh yang menerima zero accident award,
salah satu diantaranya adalah perusahaan konstruksi non BUMN yaitu PT. Harum Jaya.Direktur PT.
Harum Jaya, Mansur S mengucapkan terima kasih atas penghargaan Zero Accident yang telah diberikan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI."Perusahaan swasta di bidang konstruksi sangat berpeluang
meningkatkan struktur usaha yang handal, tidak hanya sebatas legalitas, namun juga legitimasi
kepercayaan dari masyarakat, salah satunya adalah penerapan system manajemen Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," ujar dia.Ia juga menambahkan, penegasan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan serta berkelanjutan tesebut di dalam Undangundang Jasa Konstruksi."Khusus dalam dunia konstruksi, saat ini kita tidak bisa lagi membenarkan budaya
konstruksi yang buruk, sudah saatnya pelaku konstruksi bangkit kearah profesionalitas dan berwawasan
sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi"."Rumor
rendah dengan pernyataan-pernyataan 'Kontraktor hanya memperoleh Fee' sudah sepatutnya kita tolak
dengan tegas konsep yang hanya mengedepankan materialisme. Dunia Konstruksi harus bangkit dengan
kepedulian pada peningkatan nilai dan keberlangsungan nilai dimasa yang akan datang . Apa yang kita
tanam hari ini, anak cucu kita yang memetiknya," kata Mansur.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen mengatakan, pencapaian luar biasa bagi perusahaan yang
mampu mempertahankan kondisi tanpa kecelakaan kerja selama 3 tahun berturut-turut."Saya berharap
semoga manajemen perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja K3 dan menjadi inspirasi bagi
perusahaan lain di Aceh untuk concern terhadap penerapan K3 di tempat kerja," ujarnya.[]
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 bagi para pekerja yang terdampak pandemi akan
digelontorkan pemerintah. Rencananya dicairkan April 2022 namun hingga kini BSU belum
juga cair. Kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaaan (@kemnaker) pun kerap dibanjiri pertanyaan warganet terkait pencairan
BSU 2022. "BSU digodognya (regulasi) lama banget, gedein dikit apinya biar cepat," ujar
warganet pemilik akun Instagram @candraramadhanii, Kamis (26/5/2022).

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 bagi para pekerja yang terdampak pandemi akan digelontorkan
pemerintah. Rencananya dicairkan April 2022 namun hingga kini BSU belum juga cair. Maka tak heran
banyak yang bertanya kapan waktu penyaluran subsidi gaji tersebut?Sebab, informasinya belum jelas
hingga saat ini. Kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaaan
(@kemnaker) pun kerap dibanjiri pertanyaan warganet terkait pencairan BSU 2022. "BSU digodognya
(regulasi) lama banget, gedein dikit apinya biar cepat," ujar warganet pemilik akun Instagram
@candraramadhanii, Kamis (26/5/2022). Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa
pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya rampung. Saat ini kata dia, regulasi tersebut masih
disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai. Sebab kata dia. di dalam regulasi tersebut harus
diatur mengenai kriteria penerima BSU. Dita memperkirakan payung hukum BSU selesai pada akhir Mei
2022 sehingga pencairannya bisa segera dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya
(pembahasan regulasi subsidi upah). Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita kepada
Kompas.com. Awalnya, Kemenaker melalui Sekretaris Jenderalnya Anwar Sanusi mengatakan subsidi gaji
untuk pekerja bakal cair bulan April 2022. Namun hingga kini, program bantuan pemerintah yang
menyasar pekerja ini tak kunjung cair. Pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. Menko Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun
ini. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun.
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Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp
3,5 juta per bulan. Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan
mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta. Dia menyebut penyaluran BSU tersebut tidak akan
memakan waktu lama.Informasi saja, terkait program BSU tahun 2022 ini, pemerintah menggelontorkan
anggaran senilai Rp 8,8 triliun. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang
memenuhi persyaratan. Berikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari
laman resmi Kemnaker: -Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. -Mempunyai Gaji/Upah
paling banyak sebesar Rp3,5 juta.-Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. -Bekerja di
wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor
industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa
kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).
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Positive

Summary Dalam memperingatinya, BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disapa BPJAMSOSTEK kembali
menyalurkan bantuan sembako sebanyak 15.000 paket kepada pekerja. "Kita bersama-sama
dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hari ini berpartisipasi memberikan bantuan sembako
sebanyak 4.000, kemarin di Mojokerto sebanyak 1.000, total seluruh Indonesia estimasi yang
akan kita salurkan sebanyak 15.000 paket sembako. May Day atau Hari Buruh Internasional
yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun selalu menjadi momentum untuk merayakan
hak-hak pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di Indonesia.

May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun selalu menjadi
momentum untuk merayakan hak-hak pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di
Indonesia. Tahun ini tema May Day yang diusung adalah "Pulih Bersama Pekerja Indonesia." Sejalan
dengan tema G20 Recover Together, Recover Stronger. Dalam memperingatinya, BPJS Ketenagakerjaan
atau biasa disapa BPJAMSOSTEK kembali menyalurkan bantuan sembako sebanyak 15.000 paket kepada
pekerja. Pembagian sembako May Day ini dilakukan secara bertahap dan tersebar di hampir setiap kantor
pelayanan BPJAMSOSTEK di tanah air. Terbaru, penyerahan sebanyak 4.000 paket sembako dilakukan
oleh Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Roswita Nilakurnia pada kegiatan Ketupat May Day yang
diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Al Marwah Masjid Nasional Al-Akbar
Surabaya, Minggu, 1 Mei 2022.Roswita dalam keterangannya menyampaikan, pemberian bantuan ini
merupakan bentuk empati sekaligus dukungan BPJAMSOSTEK kepada semua pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19. "Kita bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hari ini berpartisipasi
memberikan bantuan sembako sebanyak 4.000, kemarin di Mojokerto sebanyak 1.000, total seluruh
Indonesia estimasi yang akan kita salurkan sebanyak 15.000 paket sembako. Ini wujud dari kepedulian
kami dalam membantu sesama khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini," jelas Roswita.
Selain memberikan bantuan sembako, dalam kegiatan juga diserahkan manfaat uang tunai program
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Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara simbolis kepada dua pekerja yang ter-PHK. Dua pekerja
tersebut bernama Beny Kurniawan dan Waheeda Rosa Algadrie, yang masing-masing menerima bantuan
sebesar Rp1,9 juta di bulan pertamanya. Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP,
ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK, sedangkan akses informasi
pasar kerja dan pelatihan kerja akan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Sesuai tema
yang diusung, peringatan May Day ini juga kami gunakan sebagai momentum peningkatan layanan dan
manfaat kepada pekerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta
peningkatan layanan kami agar lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja, serta wujud
pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan," tambahnya.
Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah dalam sambutannya mengapresiasi seluruh
stakeholder yang mendukung kegiatan ini."Alhamdulillah peringatan May Day di Indonesia dari tahun ke
tahun semakin semarak, semakin indah, dan tentu saja setiap peringatan May Day saya selalu berharap
kepada pengusaha untuk terus memberikan dukungan dan ruang kepada para pekerja atau buruh untuk
bisa memperingati dengan melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat positif," ungkap Ida. kondisi
perekonomian Indonesia akibat pandemi yang saat ini perlahan sudah mulai membaik agar terus dijaga
secara konsisten oleh semua pihak, terlebih Pemerintah telah menggulirkan program JKP yang
diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK. "Semoga ke depan program JKP ini terus
memberikan manfaat kepada para pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan, namun saya juga ingin
menyampaikan, adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar pesangon kepada para pekerja," tambahnya. Sebagai informasi, pada
tanggal 26 April yang lalu, Menteri Ida Fauziah juga telah menandatangani Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2022 tentang Manfaat Jaminan Hari Tua yang dikembalikan
sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015."Saya berharap inilah hadiah pada
peringatan May Day tahun ini," kata Ida. Dalam kesempatan terpisah, Cristian Natanael Sianturi, Kepala
BPJAMSOSTEK Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa pihaknya juga ikut berpartisipasi dalam
peringatan Mayday 2022 di Kota Kupang. BPJAMSOSTEK Nusa Tenggara Timur memberikan 300 sembako
pada dua perusahaan Timor Otsuki Mutiara. "Kami berharap sinergitas kami bersama stakeholder dan
serikat dapat mendorong terwujudnya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di
wilayah Nusa Tenggara Timur," kata Christian.
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Summary DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP)
Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang penganugerahan penghargaan
Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang
penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4 penghargaan yaitu
2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN
UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang
didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari
pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi," tuturnya.

DINAMIKASULTRA.COM, KENDARI - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima
empat penghargaan pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi
Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait
kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil kecelakaan serta mampu mencegah
penanggulangan COVID-19. "Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang
disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang," ujarnya. Ia mengatakan,
ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi
yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. "Dari 4 Kategori yang ada Kami berhasil
mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak untuk menerima penghargaan
177

Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima penghargaan program Pencegahan
dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri. Ia menambahkan 2 penghargaan yang diterima oleh 2 UPP
dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk menerima penghargaan kecelakaan nihil.
Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019 - 2021 tidak mengalami
kecelakaan kerja. "Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan dengan begitu tidak ada sama sekali
kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi, hal ini
merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi," tuturnya.Jumlah
perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021 ada 1.268 perusahaan dan
pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4 persen.
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Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Gianyar menyalurkan bantuan sembako
150 paket kepada pekerja. Bangtuan serangkaian peringatan May Day atau Hari Buruh
Internasional, 1 Mei 2022. BPJamsostek Gianyar juga memberikan manfaat uang tunai
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara simbolis kepada satu pekerja yang terPHK. "Sesuai tema yang diusung, peringatan May Day ini juga kami gunakan sebagai
momentum peningkatan layanan dan manfaat kepada pekerja Indonesia melalui
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan layanan kami agar lebih
lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja, serta wujud pengembangan kapasitas
manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan," ungkap Bimo.

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Gianyar menyalurkan bantuan sembako 150 paket
kepada pekerja.Bangtuan serangkaian peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2022.
Bantuan disalurkan kepada Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI
ianyar, PT Mitra Prodin, Hotel Pandan Arum, dan kepada Pengelola Desa Wisata di Desa Penglipuran,
Bangli.Bimo Prasetiyo selaku Kepala Kantor Cabang Gianyar, Minggu (26/5), mengatakan pemberian
bantuan ini merupakan bentuk empati sekaligus dukungan Bpjamsostek kepada semua pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19. Selain memberikan bantuan sembako, dalam kegiatan ini juga diserahkan
santunan Jaminan Kematian (JKM) Rp 42 juta kepada ahli waris dari tenaga kerja/pegawai Dinas
Kebudayaan Gianyar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. BPJamsostek Gianyar juga memberikan
manfaat uang tunai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara simbolis kepada satu pekerja
yang ter-PHK. "Pekerja tersebut bernama I Nyoman Rajin yang menerima bantuan sebesar Rp 1.195.250
di bulan pertamanya," jelas Bimo.Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP, ada tiga
manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diselenggarakan oleh Bpjamsostek, sedangkan akses informasi pasar
kerja dan pelatihan kerja akan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Sesuai tema yang
diusung, peringatan May Day ini juga kami gunakan sebagai momentum peningkatan layanan dan
manfaat kepada pekerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta
peningkatan layanan kami agar lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja, serta wujud
pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan," ungkap
Bimo.Bimo Prasetiyo menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi yang saat ini
perlahan sudah mulai membaik agar terus dijaga secara konsisten oleh semua pihak, terlebih Pemerintah
telah menggulirkan program JKP yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK.
"Semoga ke depan program JKP ini terus memberikan manfaat kepada para pekerja yang mengalami
kehilangan pekerjaan, namun saya juga ingin menyampaikan, adanya program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon kepada para
pekerja," tambahnya.Untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja dapat
mendaftarkan melalui kanal layanan yang telah bekerjasama, seperti kantor pos / agen pos, gerai
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indomaret, alfamaret, dan channel perbankan dengan membayar iuran mulai Rp 16.800/bulan.Bimo
Prasetiyo juga menjelaskan bahwa Bpjamsostek kini memiliki 5 program perlindungan yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), serta
program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)."Tentunya kelima program tersebut memiliki
manfaat yang beragam diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta
yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100 persen
gaji selama 12 bulan pertama, dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam
masa pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, serta santuan 48 kali upah terakhir
yang dilaporkan untuk peserta BPJamsostek yang meninggal karena kecelakaan kerja," jelas Bimo.
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Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei. Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita. Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita. Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman hingga
kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana
penyaluran BSU 2022. Melalui laman tersebut, para pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam
daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Positive

Summary Penyerahan piala tetap juara liga futsal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
kepada tim futsal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai juara
pertama, Jumat (27/05/2022).

Penyerahan piala tetap juara liga futsal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada tim
futsal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai juara pertama, Jumat
(27/05/2022).General Manager PT Pelindo Regional 2 Palembang, Imam Rahmiyadi menjelaskan bahwa
pada tanggal 1 Mei 2022 diadakan May Day dan juga turnamen futsal di seluruh provinsi seluruh
Indonesia dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pialanya diserahkan setelah selesainya
kejuaraan dan pada hari Jumat (27/05/2022) diserahkan piala tetap juara liga futsal menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada tim Pelabuhan Indonesia sebagai juara pertama kejuaraan
futsal tersebut.Imam menyebut Kejuaraan tersebut merupakan bagian dari motivasi teman-teman tim
futsal PT. Pelindo regional 2 Palembang yang akan membangun hubungan baik antara pekerja dan
manajemen"Perlombaan tersebut telah dilaksanakan secara meriah pada tahun ini dan harapannya pada
tahun 2023 keadaan Indonesia semakin baik dan kejuaraan dapat juga dilaksanakan lebih meriah lagi dan
juara 1 tingkat provinsi lanjut untuk ke tingkat nasional," ujarnya.Tim pelindo khususnya merasa bangga
dan memotivasi agar kedepannya menjadi lebih baik karena tim futsal PT Pelindo regional 2 Palembang
merupakan bagian dari program olahraga PT Pelindo regional 2 Palembang dengan tujuan meningkatkan
stamina dan bakat dari teman-teman di Pelindo"Selama ini PT Pelindo memang menggalakkan kegiatan
di bidang olahraga seperti tenis meja, bulutangkis, futsal, sepak bola dan yang baru-baru ini akan
digalakkan senam bersama di PT. Pelindo," tutupnya.
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Negative

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. "Terima kasih
kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," kata Wapres Ma'ruf
Amin dalam keterangan yang diterima, Jumat (27/5/2022). Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis
(19/5/2022) lalu. Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian
akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
manfaat beasiswa.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022) lalu.Santunan yang diserahkan Ma'ruf
Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran
manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima
kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," kata Wapres Ma'ruf Amin
dalam keterangan yang diterima, Jumat (27/5/2022).
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Positive

Summary Pemerintah masih memberikan berbagai bantuan untuk tahun 2022, berikut ini daftar
berbagai bantuan pemerintah 2022. 1. Kementerian Sosial dengan program Bantuan Sosial
berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 3.
Kemenko Perekonomian dengan program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung,
dan Nelayan atau BT-PKLWN. Berikut ini adalah Informasi nama-nama bantuan pemerintah
2022, nama kementerian, nama bantuan hingga nominalnya disini.

Berikut ini adalah Informasi nama-nama bantuan pemerintah 2022, nama kementerian, nama bantuan
hingga nominalnya disiniPemerintah masih memberikan berbagai bantuan untuk tahun 2022, berikut ini
daftar berbagai bantuan pemerintah 2022.Berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, telah diumumkan
oleh Presiden maupun berbagai Kementerian yang membidangi bantuan pemerintah tahun 2022.Walau
pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi, namun berbagai bantuan pemerintah tahun 2022 masih
disalurkan, daftar bantuan tersebut dapat dibaca dalam artikel ini.Deretan nama-nama bantuan
pemerintah tahun 2022 mulai yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, hingga terbaru dapat dibaca
disini.Seperti telah diketahui, awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan bantuan
tunai se Indonesia, seperti dikutip dari situs persidenri.go.idSehingga nama-nama berbagai bantuan
pemerintah 2022 ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, walaupun terdapat beberapa nama
bantuan yang baru seperti BLT minyak goreng.BLT minyak goreng ini merupakan bantuan baru, dengan
nominal bantuan 100 ribu yang diberikan pada bulan april untuk tiga bulan yaitu bulan april, mei dan
juni.6 . Melalui PEN dengan program Kartu Prakerja, memberikan berbagaimacam pelatihan
keterampilan kepada masyarakat, yang diselenggarakan diberbagai daerah dengan gratis dan
mendapatkan sertifikat keahlian bagi penerima manfaat.Demikian Informasi tentang bantuan
pemerintah yang masih cair di tahun 2022.***Berikut ini nama-nama bantuan pemerintah yang masih
disalurkan tahun 2022, yang dirangkum dari berbagai sumber:1 . Kementerian Sosial dengan program
Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)2 .
Kementerian Desa PDTT dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan nominal 300ribu per
bulan3 . Kemenko Perekonomian dengan program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan
Nelayan atau BT-PKLWN. Bantuan tersebut direncanakan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.Seperti
dilansir dari setkab.go.id, Menko Ekon Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan tunai tersebut akan
disalurkan oleh TNI-Polri sejumlah nominal 600 ribu perorang, untuk daerah yang masuk program
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2022 sebanyak 212 kab kota.4 . Kementrian Ketenagakerjaan
dengan program Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022.Kriteria
penerima BSU sementara didesain untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta dan
masih menggunakan ata berbasis BPJS Ketenagakerjaan.5 . Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa
pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat, mengutip
publish setneg.go.id
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Neutral

Summary Com dengan judul 5 Syarat Penerima BSU dan 4 Cara Cek Data Penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan. Terkini Nasional Cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada tahun 2022. TRIBUNWOW.COMSyarat hingga cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp
1 juta yang akan segera disalurkan pada tahun 2022 tersaji di dalam artikel ini. Terkini
Nasional Cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji Rp 1 juta yang
akan segera disalurkan pada tahun 2022.

Terkini Nasional Cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan
segera disalurkan pada tahun 2022.TRIBUNWOW.COM - Syarat hingga cara cek status penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada tahun 2022 tersaji di
dalam artikel ini.Dilansir Tribunnews.com, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera
menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan pada 2022.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU
2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta orang pekerja/buruh.Program
BSU didesain untuk pekerja/buruh dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta.BSU dan akan diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1
juta."Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan
memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/5/2022), diberitakan
oleh laman Kemnaker.Terkait dengan informasi tersebut, Tribunnews terus memantau sejumlah akun
Kemnaker dan hingga hari ini BSU belum cair.Sejumlah netizen menanyakan kapan BSU tahun 2022 cair
dan mendapat respon dari admin Instagram BPJS Ketenagakerjaan di @bpjs.ketenagakerjaan.Dalam
balasan tersebut, saat ini Kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU
2022."Perihal informasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJAMSOSTEK
sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan
kriteria yang diatur dalam regulasi.Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih
lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan
regulasi oleh Pemerintah.Jika membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175
atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id. -Acha"Meski demikian, Kemnaker belum memberi
informasi yang lebih detail tentang tanggal pencairan BSU 2022.Syarat Penerima BSUTerkini Nasional Cek
status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada
tahun 2022.1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Isi email beserta Password, jika kamu
sudah punya akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia;4. Setelah
mempunyai akun, masuk ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu
hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta
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BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan
menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker.2. Cek Penerima BSU melalui laman BPJS
Ketenagakerjaan1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada halaman utama, cari bagian Cek
Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama
lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;6. Kemudian, klik I'm Not A Robot;Terkini Nasional Cek status
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada tahun
2022.7. Klik Lanjutkan;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima
BSU atau tidak.Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi berikut,Anda lolos verfikasi
dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi
selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data
tidak ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan ,"Data
Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021."1. Masuk ke
laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu;3. Jika kamu sudah
punya akun, silakan login ke akunmu;4. Lengkapi profil biodata diri;5. Cek menu pemberitahuan;6. Kamu
akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU.Jika kamu tidak
terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum Memenuhi Syarat"4. Cek Penerima BSU melalui Layanan
Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. Hubungi nomor 175;2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP,
Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas.3. Jika peserta terdaftar, peserta
datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Bank
PenyalurJika Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia
(khusus wilayah Aceh), maka dana BSU akan langsung ditransfer ke rekening Anda.Jika Anda belum
memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh),
maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan
perusahaan tempat Anda bekerja. (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)Baca berita lainnyaArtikel ini
telah tayang di Tribunnews. com dengan judul 5 Syarat Penerima BSU dan 4 Cara Cek Data Penerima BSU
BPJS KetenagakerjaanTerkini Nasional Cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi gaji
Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada tahun 2022.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada
basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan, dikutip dari laman Kominfo.Kemudian besaran BSU 2022 yang
akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.BSU akan dicairkan secara bertahap dan Kemnaker
menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan.Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker
bagi penerima BSU pada tahun lalu, sebagai berikut.1. WNI, dibuktikan dengan KTP;2. Peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp
3,5 juta;4. Diutamakan bagi pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan.5. Tidak terdaftar sebagai
penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas
harus memastikan telah terdaftar sebagai penerima BSU.Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya
dapat langsung mengecek ke rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah
disalurkan.Cara Cek Data Penerima BSU BPJS KetenagakerjaanBerikut ini 4 cara cek data peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta.1. Cek Penerima BSU
melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Summary Pada ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4
penghargaan 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk. PLN UIP Sulawesi menerima empat
penghargaan pada ajang Penganugerahan Penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022. Serta 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP
Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. Demikian disampaikan
Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh Pahri M Jafar.

Deretan prestasi kembali ditorehkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi. PLN UIP
Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang Penganugerahan Penghargaan Kesehatan,
Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementrian
Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.Penganugerahan K3 tahun 2022
dilaksanakan secara hybrid, dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Dra Hj Ida Fauzi dan Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3)
Haiyani Rumondang. Pada ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil membawa pulang
4 penghargaan 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk. Serta 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah
PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. Demikian disampaikan Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh Pahri
M Jafar. "Dari 4 Kategori yang ada kami berhasil mendapatkan 2 Kategori, yakni Perusahaan yang
dinyatakan layak untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) dan Perusahaan
penerima penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19," katanya via rilis, Jumat
(27/5/2022). Ia menambahkan 2 penghargaan yang diterima 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang
dinyatakan layak untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). Penghargaan ini
dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan
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kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan
kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan
apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi," kata Muh Pahri. Selain itu
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi menyampaikan, hal ini merupakan apresiasi kepada pihak yang
berhasil menerapkan K3 baik perusahaan yang telah mencapai kecelakaan nihil, penerapan SMK3,
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pencegahan dan penanggulangan Covid-19
di tempat kerja. "Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021 ada
1268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1742 perusahaan berarti meningkat 37,4 persen
forum seperti ini sangat efektif untuk memotivasi perusahaan untuk menerapkan K3," tuturnya.
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Summary "Saya menyayangkan seseorang sekaliber Bang Yos yang memiliki karir panjang di militer dan
pemerintahan serta pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN bisa membuat
pernyataan yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data,"
ujar Grace dikutip dari YouTube Cokro TV, Jumat (27/5/22). Mantan Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina menjadi perhatian publik. Bang Yos
panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan Tenaga Kerja Asing Cina yang mana
intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnay jumlah mereka ke tanah air.] Mengenai hal
ini, Grace Natalie, eks ketua umum Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina menjadi perhatian
publik.Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan Tenaga Kerja Asing Cina yang mana
intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnay jumlah mereka ke tanah air.] Mengenai hal ini, Grace
Natalie, eks ketua umum Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara.Grace menyangkan apa yang
diungkapkan oleh Bang Yos. Menurutnya, dengan latar belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan
rasis. "Saya menyayangkan seseorang sekaliber Bang Yos yang memiliki karir panjang di militer dan
pemerintahan serta pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN bisa membuat pernyataan
yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data," ujar Grace dikutip dari
YouTube Cokro TV, Jumat (27/5/22). Menurut Grace, apa yang disampaikan oleh Bang Yos tidak bisa
dibenarkan dan berpotensi memecah belah bangsa."Pernyataan Bang Yos sangat rasis dan berpotensi
memecah belah persatuan bangsa," lanjut Grace.Grace juga menyinggung soal jumlah TKA yang Bang Yos
sebut bisa makin banyak dengan skenario yang ada.Menurut Grace, isu ini sudahlah "lagu lama" yang
terus-terusan diangkat. Jumlah TKA menurutnya dengan mengutip Kementerian Tenaga Kerja tidaklah
terlalu banyak."Jadi kecil banget jumlahnya tidak sampai 1 persen. Jumlah TKA China lebih kecil dari
jumlah buruh migran Indonesia di RRC yang jumlahnya 80 ribu orang," ujar Grace.
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Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Summary Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru mendapat penghargaan sebagai pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara
berturut-turut dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah. SRIPOKU.COM,
PALEMBANG-- Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumatra Selatan) H
Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H Mawardi Yahya, Pemerintah Provinsi
Sumatra Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Gubernur Sumatra Selatan
H Herman Deru melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra
Selatan H Koimudin mengatakan, penghargaan K3 yang diberikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena Sumatra Selatan zero accident. "Kita
merasa bangga, selama empat tahun berturut-turut Provinsi Sumatra Selatan dibawah
kepemimpinan pak Gubernur Herman Deru dibidang K3 zero accident.

Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru mendapat penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara berturut-turut dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah.SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Di bawah kepemimpinan
Gubernur Sumatera Selatan (Sumatra Selatan) H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan H
Mawardi Yahya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat
nasional.Baru saja mendapat penghargaan sebagai pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara berturut-turut.Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru
melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan H Koimudin mengatakan,
penghargaan K3 yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah ini karena
Sumatra Selatan zero accident.Penghargaan tersebut, lanjut Koimudin tidak lepas dari bimbingan dan
arahan Gubernur sehingga Sumatra Selatan mendapat terbaik nasional secara empat kali berturut-turut
dibidang K3."Kita merasa bangga, selama empat tahun berturut-turut Provinsi Sumatra Selatan dibawah
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kepemimpinan pak Gubernur Herman Deru dibidang K3 zero accident. jadi kita zero accident berkat
pembinaan dari Gubernur Sumatra Selatan melalui Disnakertrans Sumatra Selatan," katanya saat
dihubungi, Selasa (24/5/2022) malam lalu.Untuk diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kementan)
memberikan penghargaan pembina K3 terbaik kepada 15 Gubernur yang diberikan langsung oleh
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah di Hotel Bidakara Jakarta.Menaker RI Ida Fauziah mengatakan
penghargaan ini merupakan bagian dari kategori K3 Tahun 2022 dan menjadi bentuk apresiasi
keberhasilan penerapan K3 di berbagai daerah."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga
kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3," kata Menaker.Ida mengatakan, selain
penghargaan kepada para Gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun
2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3); penghargaan kecelakaan nihil;
penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja; dan penghargaan
program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.Pemberian penghargaan ini adalah
bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengkampanyekan K3, dengan
memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil
menerapkan K3, serta yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina
K3.Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru mendapat penghargaan sebagai pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik nasional untuk ke empat kalinya secara berturut-turut dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah.Menaker Ida memaparkan, pemberian penghargaan K3
terbukti efektif dalam memotivasi stakeholders untuk menerapkan K3 dengan baik.Hal ini terlihat dari
perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan
dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4
persen.Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat
sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan
sebesar 24 persen menjadi 2.004 perusahaan.Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang
mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS.Di mana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan
tahun 2022 sebanyak 343 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6 persen.Adapun,
15 Gubernur yang berhasil mendapat penghargaan pembina K3 terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur
Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur
Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera
Utara, Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur
Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui lamanMelalui
laman tersebut, para pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU
dengan menggunakan NIK KTP.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Negative

Summary Memasuki usia 6 tahun, JD.ID membawa kabar duka terkait nasib karyawannya. Belum
diketahui secara pasti berapa jumlah karyawan yang dipecat, JD.ID menyusul dua
perusahaan rintisan atau start up ternama, yakni Zenius dan LinkAja yang sudah
mengumumkan PHK karyawannya sebanyak 200 orang. LinkAja dan Zenius Education PHK
Ratusan Karyawan. Perusahaan e-commerce ternama JD.ID akan melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

Perusahaan e-commerce ternama JD.ID akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebelumnya,
JD.ID sempat merayakan ulang tahun ke-5 'JD.ID 5th Anniversary' pada 25 Maret 2021.Memasuki usia 6
tahun, JD.ID membawa kabar duka terkait nasib karyawannya. Belum diketahui secara pasti berapa
jumlah karyawan yang dipecat, JD.ID menyusul dua perusahaan rintisan atau start up ternama, yakni
Zenius dan LinkAja yang sudah mengumumkan PHK karyawannya sebanyak 200
orang.AdvertisementDirector of General Management JD.ID, Jenie Simon dalam tulisan resminya kepada
awak media menyampaikan, bahwa upaya improvisasi dan pengambilan keputusan ini dilakukan agar
JD.ID dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.LinkAja
dan Zenius Education PHK Ratusan KaryawanJenie menuliskan bahwa upaya improvisasi yang JD.ID
tempuh tersebut antara lain adalah dengan melakukan peninjauan, penyesuaian, hingga inovasi atas
strategi bisnis dan usaha."JD.ID juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi,
yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujar Jenie Simon, Jumat 27 Mei
2022.Di sisi lain, JD.ID juga tengah fokus pada pengoptimalan struktur ketenagakerjaan. Jenie menuliskan
bahwa bagi JD.ID para karyawan adalah aset vital dari perusahaan dan bagian dari sebuah keluarga
besar."JD.ID memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan para karyawannya, sekaligus
mengembangkan potensi mereka untuk dapat memberikan kinerja yang lebih efektif dan optimal bagi
perusahaan," kata Jenie Simon.JD.ID akan patuh akan patuh dan tunduk terhadap regulasi
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan akan memperlakukan dan memberikan hak
karyawan, sebagaimana diatur Kementerian Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Bantuan paket sembako diserahkan Bupati Bulungan Syarwani dan Kepala BP Jamsostek
Cabang Bulungan di halaman Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai, Tanjung Selor. Secara
simbolis bantuan diserahkan Bupati Bulungan Syarwani kepada ahli waris Oktavianus
Markus. - Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di Kabupaten Bulungan yang
terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan paket sembako, Jumat (27/5/2022).
Selain paket sembako, bantuan BPJS Ketenagakerjaan Bulungan berupa santunan Jaminan
Kematian senilai Rp 42 juta, dan beasiswa untuk 2 orang anak Rp 174 juta.

- Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di Kabupaten Bulungan yang terdampak pandemi Covid19 mendapatkan bantuan paket sembako, Jumat (27/5/2022).Bantuan paket sembako diserahkan Bupati
Bulungan Syarwani dan Kepala BP Jamsostek Cabang Bulungan di halaman Kantor Bupati Bulungan Jalan
Jelarai, Tanjung Selor.Selain paket sembako, bantuan BPJS Ketenagakerjaan Bulungan berupa santunan
Jaminan Kematian senilai Rp 42 juta, dan beasiswa untuk 2 orang anak Rp 174 juta.Secara simbolis
bantuan diserahkan Bupati Bulungan Syarwani kepada ahli waris Oktavianus Markus.Bupati Syarwani
menuturkan, ada 70 bantuan paket sembako diserahkan kepada para pekerja di sektor serikat pekerja,
TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), nelayan, pedagang, honorer Pemkab serta pekerja kebersihan di
Kabupaten Bulungan."Penyerahan bantuan paket sembako menjadi bagian dari rangkaian peringatan
Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei yang merupakan momentum untuk merayakan hak-hak
pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia, " ucapnya.Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di
Kabupaten Bulungan yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan paket sembako, Jumat
(27/5/2022). (Tribun Kaltara)Syarwani menuturkan, BP Jamsostek menyalurkan paket bantuan sembako
kepada pekerja yang dilakukan secara bertahap dan tersebar di hampir setiap kantor pelayanan
BPJamsostek di Tanah Air."Saya menyambut baik kegiatan ini, khususnya dalam membantu para pekerja
di wilayah Kabupaten Bulungan yang terdampak pandemi Covid-19.Syarwani menyebut saat ini sudah
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ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP).Diketahui ada 3 manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.Begitu juga, Syarwani menilai saat ini sudah ada Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang
dikembalikan sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015."Inilah hadiah pada peringatan
May Day tahun ini yang mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan
Permenaker 19/2015," ujarnya.Bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK, manfaatnya
dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu satu bulan. Jadi, tidak perlu
menunggu sampai usia 56 tahunSementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bulungan Ahmad
Bisyri mengatakan, peringatan Hari Buruh sebagai momentum peningkatan layanan dan manfaat kepada
pekerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan layanan
BPJS."Program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, ketika mengalami risiko.
Ini sebagai bentuk manfaat tambahan yang bisa dirasakan pekerja, buruh, pekerja umum, untuk
meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga pemberian bantuan ini yang sudah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan," ucapnya.(*)
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Positive

Summary Terdapat dua cara login BSU 2022 sangat praktis dan mudah yakni melalui link BPJS
Ketenagakerjaan atau melalui situs resmi Kemnaker. Bagi yang menanti kapan BLT BSU
bantuan subsidi upah dari pemerintah kapan cairnya, kami sediakan link dan cara kerjanya.
Cek status penerima bantuan dapatkan insentif hingga Rp1 juta. Simak dua link dan cara cek
login BSU Bantuan Subsidi Upah 2022.

Bagi yang menanti kapan BLT BSU bantuan subsidi upah dari pemerintah kapan cairnya, kami sediakan
link dan cara kerjanya. Cek status penerima bantuan dapatkan insentif hingga Rp1 juta. Simak dua link
dan cara cek login BSU Bantuan Subsidi Upah 2022. Terdapat dua cara login BSU 2022 sangat praktis dan
mudah yakni melalui link BPJS Ketenagakerjaan atau melalui situs resmi Kemnaker .Cara login BSU juga
sangat mudah, hanya dengan beberapa klik saja Anda akan otomatis bisa masuk dan mengecek
penerima. Baca dan pahami ikuti langkahnya cek namamu terdapat dalam penerima Bantuan Subsidi
Upah atau Subsidi Gaji 2022 tidak.Memang belum diketahui pasti kapan BSU bulan Mei 2022 cair, tetapi
apa salahnya untuk selalu mengecek secara berkala agar Anda dapat mengetahui lebih dulu tentang
perkembangannya. Sebagai informasi, besaran penyaluran BSU kepada pekerja sebesar Rp500 ribu tiap
bulan, dan akan diberikan sekaligus Rp 1 juta selama 2 bulan. Cek secara berkala, berikut cara cek status
BSU di situs Kemnaker . nama sesuai KTP, dan tanggal lahir c. Cek bagian verifikasi d. Klik "Lanjutkan"
kemudian hasil akan ditampilkane. Hasil yang ditampilkan sesuai dengan data Anda, maka perlunya
ketelitian agar data tidak salah.1. Cek penerima BSU 2022 melalui situs Kemnaker a. Kunjungi situs
Kemnaker. go.id atau klik di sini b. Jika belum memiliki akun maka klik daftar c. Namun, jika sudah
memiliki akun, langsung logind. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan, dan tipe lokasi e. Cek pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi sebagai penerima atau
bukan.

204

Title

Cek Status Penerima BSU 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?
Pekerja Siap-siap Dapatkan Bantuan Rp1 Juta

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

27 May 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094576636/cek-status-penerima-bsu-2022di-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-siap-siap-dapatkan-bantuan-rp1-juta

Positive

Summary Dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja bisa cek status penerima BSU 2022.
Pasalnya, cek status penerima BSU 2022 dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id bisa
pekerja lakukan dari sekarang mengingat masa pencairan yang semakin dekat. Simak cara
cek status penerima BSU 2022 dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id yang ada di
artikel ini. Untuk itu, pekerja disarankan cek status secara online melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara Cek Status BSU 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
1.

Dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja bisa cek status penerima BSU 2022.Pasalnya, cek
status penerima BSU 2022 dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id bisa pekerja lakukan dari
sekarang mengingat masa pencairan yang semakin dekat.Simak cara cek status penerima BSU 2022
dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id yang ada di artikel ini.Dalam penyalurannya, pekerja tidak
bisa mendaftarkan diri sendiri agar bisa menjadi penerima BSU 2022.Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan menentukan langsung daftar penerima BSU 2022 dari pekerja yang memenuhi
kriteria.Untuk
itu,
pekerja
disarankan
cek
status
secara
online
melalui
situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara Cek Status BSU 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Buka situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP, nama lengkap,
serta tanggal lahir
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali pada 2022 untuk 8,8 juta pekerja yang terdampak
pandemi Dikutip dari Keterangan Pers Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto pernah menyampaikan telah menyediakan
anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun. Terdapat kriteria tertentu yang
telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebagai syarat penerima BSU
tahun 2022. - Berikut kriteria penerima dan cara mengecek status BSU secara online. Para
pekerja yang sesuai dengan kriteria akan mendapatkan BSU, masing-masing sebesar Rp 500
ribu selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus.

- Berikut kriteria penerima dan cara mengecek status BSU secara online. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
akan kembali pada 2022 untuk 8,8 juta pekerja yang terdampak pandemi Dikutip dari Keterangan Pers
Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto
pernah menyampaikan telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8
triliun.Terdapat kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebagai
syarat penerima BSU tahun 2022. Para pekerja yang sesuai dengan kriteria akan mendapatkan BSU,
masing-masing sebesar Rp 500 ribu selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang terjadi pada sejumlah perusahaan rintisan (start-up) di dalam negeri menjadi pilihan
terakhir.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi
pada sejumlah perusahaan rintisan (start-up) di dalam negeri menjadi pilihan terakhir.Hal itu menyikapi
PHK yang terjadi di beberapa start-up baru-baru ini. Diketahui bahwa perusahaan rintisan di bidang
pendidikan Zenius, fintech LinkAja, dan e-commerce JD.ID telah melakukan PHK kepada
karyawannya."Kami berharap PHK ini pilihan terakhir untuk suatu pelaksanaan efisiensi ataupun karena
posisi perusahaan lagi menyulit ya tidak bisa melakukan hal lain selain PHK," kata Kepala Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap, kepada IDN Times, Jumat (27/5/2022).1. PHK
harus benar-benar didasari oleh kesepakatan bersamaChairul menekankan agar pemutusan hubungan
kerja yang dilakukan, dalam hal ini di perusahaan rintisan, dilakukan atas dasar kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja."Kalaupun (PHK) itu harus terjadi sebaiknya dikoordinasikan dengan serikat
pekerja atau secara bipartit antara pengusaha dan pegawainya atau pekerjanya," ujarnya.Zenius, LinkAja,
dan JD.ID sendiri telah menyatakan bahwa PHK yang mereka lakukan kepada karyawannya sesuai dengan
aturan yang berlaku.2. Kemnaker akan pantau start-up yang melakukan PHKChairul menjelaskan, sejauh
ini tidak ada aduan yang masuk ke Kemnaker mengenai pemutusan hubungan kerja di start-up. Pihaknya
pun akan mengonfirmasi start-up apa saja yang melakukan PHK."Sejauh ini saya belum melihat atau saya
belum terkonfirmasi, mungkin saya perlu konfirmasi start-up apa saja yang melakukan seperti itu dan di
pusat aduan kami belum ada laporannya," tambah Chairul.3. PHK di beberapa start-up baru permulaan
pecahnya gelembungPecahnya gelembung (bubble burst) di industri start-up menjadi ancaman di depan
mata. Gelembung start-up diperkirakan akan benar-benar pecah dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi, PHK
yang terjadi di Zenius dan LinkAja baru permulaan."Akan bocor yang lebih luas dan mungkin pecah hingga
di 1-2 tahun ke depan," kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, kepada IDN Times,
Kamis (26/5/2022).Dia menilai fenomena start-up yang mulai melakukan PHK kepada karyawannya akan
semakin meluas. Sementara, yang sekarang terjadi baru sebuah gelembung yang mulai bocor."Kalau saya
melihat ini bukan pecahnya gelembung, tapi gelembung mulai bocor," ujarnya.
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Positive

Summary Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina menjadi
perhatian publik. Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan Tenaga
Kerja Asing Cina yang mana intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka
ke tanah air. Grace menyangkan apa yang diungkapkan oleh Bang Yos. Menurutnya, dengan
latar belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan rasis.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (Bang Yos) soal ancaman Cina menjadi perhatian
publik. Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan Tenaga Kerja Asing Cina yang mana
intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka ke tanah air. Mengenai hal ini, Grace
Natalie, eks ketua umum Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara. Grace menyangkan apa yang
diungkapkan oleh Bang Yos. Menurutnya, dengan latar belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan
rasis. "Saya menyayangkan seseorang sekaliber Bang Yos yang memiliki karir panjang di militer dan
pemerintahan serta pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN bisa membuat pernyataan
yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data," ujar Grace dikutip dari
YouTube Cokro TV, Jumat (27/5/22). Menurut Grace, apa yang disampaikan oleh Bang Yos tidak bisa
dibenarkan dan berpotensi memecah belah bangsa. "Pernyataan Bang Yos sangat rasis dan berpotensi
memecah belah persatuan bangsa," lanjut Grace. Grace juga menyinggung soal jumlah TKA yang Bang
Yos sebut bisa makin banyak dengan skenario yang ada. Menurut Grace, isu ini sudahlah "lagu lama" yang
terus-terusan diangkat. Jumlah TKA menurutnya dengan mengutip Kementerian Tenaga Kerja tidaklah
terlalu banyak. "Jadi kecil banget jumlahnya tidak sampai 1 persen. Jumlah TKA China lebih kecil dari
jumlah buruh migran Indonesia di RRC yang jumlahnya 80 ribu orang," ujar Grace.
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Positive

Summary harap cemas dalam menanti Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp 1 juta. 1. Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021. Sebelumnya disebutkan
bantuan cair pada April lalu, namun tak kunjung terealisasi.

harap cemas dalam menanti Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp 1 juta.Sebelumnya disebutkan
bantuan cair pada April lalu, namun tak kunjung terealisasi.Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari
mengungkapkan bahwa pencairan BSU 2022 belum bisa dilaksanakan, akibat belum rampungnya
aturan.Menurutnya, saat ini reregulasi tersebut masih disusun dan membutuhkan waktu untuk akhirnya
selesai.Dita berharap payung hukum BSU selesai pada akhir Mei 2022 sehingga pencairannya bisa segera
dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah).
Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita dikutip dari Kompas.com.Buat brother yang
penasaran dapat bantuan apa tidak, coba intip syarat penerima BSU sebagai berikut:1. Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.
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Neutral

Summary Berikut ini bantuan pemerintah terbaru yang masih dibagikan tahun ini, simak infromasinya
disini. Deretan nama-nama bantuan pemerintah terbaru mulai yang sudah berjalan di tahun
sebelumnya, hingga terbaru dapat dibaca disini. Berbagai kebijakan jaring pengaman sosial,
bantuan pemerintah terbaru telah diumumkan oleh Presiden maupun berbagai Kementerian
yang membidangi bantuan tahun 2022. Walau pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi,
namun berbagai bantuan pemerintah terbaru masih disalurkan, daftar bantuan tersebut
dapat dibaca dalam artikel ini.

Berikut ini bantuan pemerintah terbaru yang masih dibagikan tahun ini, simak infromasinya disiniDeretan
nama-nama bantuan pemerintah terbaru mulai yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, hingga terbaru
dapat dibaca disini.Berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, bantuan pemerintah terbaru telah
diumumkan oleh Presiden maupun berbagai Kementerian yang membidangi bantuan tahun 2022.Walau
pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi, namun berbagai bantuan pemerintah terbaru masih
disalurkan, daftar bantuan tersebut dapat dibaca dalam artikel ini.Pemerintah masih memberikan
berbagai bantuan pemerintah terbaru, berikut ini daftar berbagai bantuan pemerintah 2022.Seperti telah
diketahui, awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan bantuan tunai se Indonesia,
seperti dikutip dari situs persidenri.go.id5 . Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah
memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat, mengutip publish
setneg.go.idBLT minyak goreng ini merupakan bantuan baru, dengan nilai bantuan 100 ribu yang
diberikan pada bulan april untuk tiga bulan yaitu bulan april, mei dan juni.6 . Melalui PEN dengan program
Kartu Prakerja, memberikan berbagaimacam pelatihan keterampilan kepada masyarakat, yang
diselenggarakan diberbagai daerah dengan gratis dan mendapatkan sertifikat keahlian bagi penerima
manfaat.Demikian Informasi tentang bantuan pemerintah terbaru yang masih disalurkan pada tahun
2022.***Sehingga nama-nama berbagai bantuan pemerintah terbaru ini memang sudah tidak asing lagi
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bagi masyarakat, walaupun terdapat beberapa nama bantuan yang baru seperti BLT minyak
goreng.Berikut ini nama-nama bantuan pemerintah terbaru yang masih disalurkan tahun 2022,
dirangkum dari berbagai sumber:1 . Kementerian Sosial dengan program Bantuan Sosial berupa Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)2 . Kementerian Desa PDTT dengan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan nilai 300ribu per bulan3 . Kemenko Perekonomian
dengan program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan atau BT-PKLWN. Bantuan
tersebut direncanakan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.Seperti dilansir dari setkab.go.id, Menko
Ekon Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan tunai tersebut akan disalurkan oleh TNI-Polri sejumlah
600 ribu perorang, untuk daerah yang masuk program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2022
sebanyak 212 kab kota.4 . Kementrian Ketenagakerjaan dengan program Bantuan Subsidi Gaji atau Upah
(BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022.Kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja
atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta dan masih menggunakan ata berbasis BPJS
Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Jawa TimurTIMES.com. Mari
bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram Jawa TimurTIMES, kemudian join. Anda harus
install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
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Positive

Summary Prestasi membanggakan sukses diraih PT Bumi Karsa dalam acara Penganugerahan
Penghargaan K3 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/5/2022).
Penghargaan yang diraih merupakan keberhasilan dari PT Bumi Karsa dalam implementasi
budaya K3 melalui proyek Modernisasi Irigasi Rentang LSS 08 yang terletak di Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat.

Prestasi membanggakan sukses diraih PT Bumi Karsa dalam acara Penganugerahan Penghargaan K3 2022
di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/5/2022).Penghargaan yang diraih merupakan
keberhasilan dari PT Bumi Karsa dalam implementasi budaya K3 melalui proyek Modernisasi Irigasi
Rentang LSS 08 yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat."Penerapan K3 menjadi kewajiban dan
tanggung jawab perusahaan dalam melindungi setiap pekerja dan menjaga hak pekerja. Keseimbangan
antara hak pekerja dan kewajiban perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan
kelancaran kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga
kerja," kata Chief Executive Officer (CEO) PT Bumi Karsa, Ir Kamaluddin.Kamaluddin mengatakan,
penghargaan ini memotivasi PT Bumi Karsa untuk mempertahankan implementasi K3 melalui setiap
proyek yang ditangani."Terima kasih atas apresiasi sekaligus kepercayaan Menteri Tenaga Kerja terhadap
PT Bumi Karsa melalui penghargaan yang kami terima," ujarnya.Sementara itu, Project Manager Proyek
RIMP LSS-08, Moh. Isnaini Faqih menambahkan, penghargaan ini adalah bukti komitmen PT Bumi Karsa
dalam mengimplementasikan budaya K3 pada setiap pengerjaan proyek yang ditangani.Tidak hanya itu,
penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa perusahaan tak hanya fokus pada karya konstruksi yang
unggul dengan mengedepankan kualiatas mutu.Berikutnya
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Positive

Summary Tidak tanggung-tanggung, ada 4 penghargaan yang dibawa pulang PLN UIP Sulawesi pada
ajang yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa
(24/5/2022) lalu. (Binwasnaker &. Pada ajang penganugerahan tersebut, PLN UIP Sulawesi
berhasil membawa pulang 4 penghargaan, terdiri dari 2 penghargaan untuk Kantor Unit
Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara
dan UPP Sulawesi Tenggara. Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memborong
penghargaan pada ajang Penganugerahan Penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan
Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022. Penganugerahan K3 tahun 2022 dilaksanakan secara
hybrid, dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Dra Hj Ida Fauzi dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memborong penghargaan pada ajang Penganugerahan
Penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022.Tidak tanggung-tanggung,
ada 4 penghargaan yang dibawa pulang PLN UIP Sulawesi pada ajang yang digagas oleh Kementerian
Ketenagakerjaan , di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5/2022) lalu.Penganugerahan K3 tahun 2022
dilaksanakan secara hybrid, dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Dra Hj Ida Fauzi dan Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker &Pada
ajang penganugerahan tersebut, PLN UIP Sulawesi berhasil membawa pulang 4 penghargaan, terdiri dari
2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah UIP Sulawesi yakni
UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
Lingkungan, dan Keamanan pada UIP Sulawesi, Muh Pahri M Jafar menyampaikan, dari 4 kategori yang
ada, pihaknya berhasil mendapatkan 2 Kategori."Yakni, Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award), dan Perusahaan penerima penghargaan
program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19," katanya.Ia menambahkan, 2 penghargaan yang
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diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk menerima penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019-2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan UIP
Sulawesi," Sambung Muh Pahri.Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzi menyampaikan hal ini
merupakan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, baik perusahaan yang telah
mencapai kecelakaan nihil, penerapan SMK3, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat
kerja, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja."Jumlah perusahaan yang
mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021 ada 1268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini
meningkat 1742 perusahaan berarti meningkat 37,4 persen forum seperti ini sangat efektif untuk
memotivasi perusahaan untuk menerapkan K3," tutur Ida.
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Neutral

Summary Artikel ini berisi tentang, deretan bantuan pemerintah yang masih cair tahun 2022, berikut
daftarnya. Berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, telah diumumkan oleh Presiden
maupun berbagai Kementerian yang membidangi bantuan pemerintah tahun 2022.
Pemerintah masih memberikan berbagai bantuan untuk tahun 2022, berikut ini daftar
berbagai bantuan pemerintah 2022. Walau pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi,
namun berbagai bantuan pemerintah tahun 2022 masih disalurkan, daftar bantuan tersebut
dapat dibaca dalam artikel ini.

Artikel ini berisi tentang, deretan bantuan pemerintah yang masih cair tahun 2022, berikut
daftarnyaBerbagai kebijakan jaring pengaman sosial, telah diumumkan oleh Presiden maupun berbagai
Kementerian yang membidangi bantuan pemerintah tahun 2022.Pemerintah masih memberikan
berbagai bantuan untuk tahun 2022, berikut ini daftar berbagai bantuan pemerintah 2022.Walau
pandemi Covid19 berangsur menjadi endemi, namun berbagai bantuan pemerintah tahun 2022 masih
disalurkan, daftar bantuan tersebut dapat dibaca dalam artikel ini.Deretan nama-nama bantuan
pemerintah tahun 2022 mulai yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, hingga terbaru dapat dibaca
disini.Seperti telah diketahui, awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan bantuan
tunai se Indonesia, seperti dikutip dari situs persidenri.go.idSehingga nama-nama berbagai bantuan
pemerintah 2022 ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, walaupun terdapat beberapa nama
bantuan yang baru seperti BLT minyak goreng.Berikut ini nama-nama bantuan pemerintah yang masih
disalurkan tahun 2022, dirangkum dari berbagai sumber:1 . Kementerian Sosial dengan program Bantuan
Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)2 . Kementerian
Desa PDTT dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan nilai 300ribu per bulan3 . Kemenko
Perekonomian dengan program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan atau BTPKLWN. Bantuan tersebut direncanakan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.Seperti dilansir dari
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setkab.go.id, Menko Ekon Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan tunai tersebut akan disalurkan
oleh TNI-Polri sejumlah 600 ribu perorang, untuk daerah yang masuk program Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem di tahun 2022 sebanyak 212 kab kota.4 . Kementrian Ketenagakerjaan dengan program Bantuan
Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022.Kriteria penerima BSU sementara
didesain untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta dan masih menggunakan ata
berbasis BPJS Ketenagakerjaan.5 . Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah memberikan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat, mengutip publish setneg.go.idBLT
minyak goreng ini merupakan bantuan baru, dengan nilai bantuan 100 ribu yang diberikan pada bulan
april untuk tiga bulan yaitu bulan april, mei dan juni.6 . Melalui PEN dengan program Kartu Prakerja,
memberikan berbagaimacam pelatihan keterampilan kepada masyarakat, yang diselenggarakan
diberbagai daerah dengan gratis dan mendapatkan sertifikat keahlian bagi penerima manfaat.Demikian
Informasi tentang bantuan pemerintah yang masih cair di tahun 2022.***
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Positive

Summary penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi Kendari (ANTARA)PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh.

penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi Kendari (ANTARA) - PT PLN
(Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 kategori yang ada kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk
Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP
Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi,"
tuturnya.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 kategori yang ada kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk
Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP
Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi,"
tuturnya.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 Kategori yang ada Kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk
Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP
Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi,"
tuturnya.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 Kategori yang ada Kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk
Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP
Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi,"
tuturnya.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 kategori yang ada kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan
pada ajang penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan
(K3) tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat
Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP
Sulawesi Muh. Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk
Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP
Sulawesi Tenggara. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan K3 yang sangat tinggi,
hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP Sulawesi,"
tuturnya.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima empat penghargaan pada ajang
penganugerahan penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022, kegiatan
ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan pada PLN UIP Sulawesi Muh. Pahri M. Jafar dalam rilis yang diterima di
Kendari, Jumat mengatakan, penghargaan terkait kesadaran K3 kepada perusahaan karena dinilai nihil
kecelakaan serta mampu mencegah penanggulangan COVID-19."Jadi bentuk penghargaan itu diserahkan
di Jakarta sejak 24 Mei 2022 yang disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang," ujarnya.Ia mengatakan, ajang penganugerahan tersebut PLN UIP Sulawesi berhasil
membawa pulang 4 penghargaan yaitu 2 penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit
Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara."Dari
4 kategori yang ada kami berhasil mendapatkan 2 kategori, yakni Perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). dan Perusahaan penerima
penghargaan program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19," sebut Pahri.Ia menambahkan 2
penghargaan yang diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk
menerima penghargaan kecelakaan nihil. Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi," tuturnya.Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021
ada 1.268 perusahaan dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
persen.
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Summary Sebanyak 7 bandara yang dikelola Angkasa Pura Airports kembali berhasil meraih
Penghargaan Bendera Emas Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) dalam ajang
Penganugerahan Penghargaan K3 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022. Ini
berhasil diterima Angkasa Pura Airports berdasarkan hasil dan penilaian untuk Kategori
Lanjutan dengan 166 kriteria dan Kategori Awal dengan 64 kriteria sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (SMK3).

Sebanyak 7 bandara yang dikelola Angkasa Pura Airports kembali berhasil meraih Penghargaan Bendera
Emas Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) dalam ajang Penganugerahan Penghargaan K3 2022
yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.Raihan penghargaan dengan predikat. Memuaskan. ini
berhasil diterima Angkasa Pura Airports berdasarkan hasil dan penilaian untuk Kategori Lanjutan dengan
166 kriteria dan Kategori Awal dengan 64 kriteria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).Adapun 7 bandara
yang berhasil meraih Bendera Emas SMK3 tersebut yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara
Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan,
Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Internasional Yogyakarta yang berhasil meraih Kategori Lanjutan,
serta Bandara Sentani Jayapura untuk Kategori Awal."Angkasa Pura Airports berkomitmen untuk
menerapkan SMK3 sebagai upaya penjaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai, pengguna
jasa bandar udara, mitra kerja dan/atau mitra usaha. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor PP
50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," jelas
Direktur Utama Angkasa Pura Airports Faik Fahmi.Di Tahun 2021, Angkasa Pura Airports konsisten dalam
menerapkan SMK3 di seluruh kantor cabang bandara di bawah pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya,
Angkasa Pura Airports menggandeng Lembaga Audit SMK3 yaitu PT Sucofindo Indonesia guna
memastikan dan menilai tingkat kepatuhan penerapan terhadap peraturan yang berlaku. Raihan Bendera
Emas SMK3 ini merupakan pengakuan dan apresiasi terhadap komitmen perusahaan serta sejalan
dengan proses bisnis Angkasa Pura Airports yang selalu mengedepankan prinsip Safety, Security,
Services, dan Compliance (3S 1C).Melengkapi Penghargaan Bendera Emas SMK3, Angkasa Pura I juga
berhasil meraih 3 penghargaan lainnya yaitu Penghargaan Zero Accident untuk Bandara I Gusti Ngurah
Rai Bali, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar; Penghargaan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (P2COVID) untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan
Bandara Internasional Lombok; serta Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
(P2HIV/AIDS) untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali."Mewakili Manajemen, saya mengucapkan terima
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kasih kepada seluruh pihak atas peran serta dan kontribusi positifnya selama ini sehingga kami berhasil
mempertahankan prestasi ini. Pencapaian ini menjadi pemicu kami untuk terus menerapkan SMK3 secara
konsisten dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, selamat, sehat, dan nyaman tidak hanya bagi
seluruh pegawai perusahaan saja, tetapi juga bagi mitra kerja dan seluruh penumpang di bandar udara
yang kami kelola," tambah Faik Fahmi.Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diterima Angkasa
Pura Airports untuk kesekian kalinya dalam menerapkan SMK3 dan atas hasil kerja keras serta kontribusi
dari berbagai pihak. Hal inilah yang menjadi pendorong semangat perusahaan untuk mempertahankan
dan terus meningkatkan nilai kepatuhan penerapan SMK3 secara berkelanjutan di seluruh Kantor Cabang
Angkasa Pura Airports
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Neutral

Summary Jadi, kapan BLT Gaji Rp 1 Juta atau BSU 2022 cair?. Pemerintah kembali akan memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp 1 juta untuk para buruh dan pekerja tertentu.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji
Rp 1 juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. "Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker),
guna memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan
akuntabel," kata Chairul kepada detikcom, Selasa (10/5/2022) lalu.

Pemerintah kembali akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp 1 juta untuk para
buruh dan pekerja tertentu. Nantinya bila sudah cair, bantuan tersebut segera diberikan kepada para
pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Meski demikian, hingga saat ini waktu pencairan
BSU masih belum dipastikan pencairanya. Kapan BSU 2022 cair? pertanyaan itu juga kerap dibanjiri para
netizen, pada kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan
(@kemnaker)."Tolong bsu cairkan," tulis akun Instagram @bobby_hermawan878, dikutip detikcom
Jumat (27/5/2022)."Yahhh BSU BSU jadinya BISU," tulis @doertheblues."Bulan april cair? Bulan mei cair?
Nyatanya zonk," ungkap akun @n.p_novenza.Jadi, kapan BLT Gaji Rp 1 Juta atau BSU 2022 cair?Kepala
Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap sebelumnya. Ia
mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi
hingga kriteria penerimanya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang ini pemerintah
masih belum bisa memberikan kejelasan kapan waktu pencairan BLT gaji tersebut akan dilakukan."Segera
akan kami infokan jika sudah ada updatenya ya," tutur Chairul kepada detikcom, Rabu (25/5/2022)
kemarin.Di sisi lain, saat ini proses pencairan bantuan tersebut masih dalam tahap persiapan regulasi
hingga kriteria penerima bantuan. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah."Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna
memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Chairul
kepada detikcom, Selasa (10/5/2022) lalu.Ada 8,8 juta pekerja di seluruh Indonesia yang rencananya akan
mendapat BLT tahun 2022. Artinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8
triliun.Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji Rp 1
juta atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. EmitenNews.com- Menjawab kemajuan zaman
sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima
sesuai kebutuhan nasabah.

EmitenNews.com - Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi
masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang
semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.
Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi). Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas). Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun
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terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik. "Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara ( outgoing remittance ) mencapai US$2,74
miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen ( yoy ) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas). Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

6 1 menit Artikel Lain RADARSEMARANG.ID, Jakarta - Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja
online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan
mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna
mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat
dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume
remitansi lintas negara ( outgoing remittance ) mencapai US$2,74 miliar pada 2021. Selain itu,
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh
10,4 persen ( yoy ) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya
valuta asing (valas). Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi
mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan
tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI
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dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas)
hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang sangat menarik. "Hadirnya
fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama
nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI
dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan user experience
terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang
memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi
BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11
mata uang yang tersedia. (gie/web/bas) KREDIT : Tags Bagikan Artikel Terkait Menarik Terbaru - - - - Populer - - - - - Artikel Menarik Lainnya
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to232

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo.Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to235

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to237

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI menghadirkan fitur konversi valas di aplikasi BRImo untuk jawab kebutuhan masyarakat.
BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur.

BRI menghadirkan fitur konversi valas di aplikasi BRImo untuk jawab kebutuhan masyarakat.Menjawab
kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
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apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia. ***
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Ilustrasi penggunaan aplikasi BRImo. (BP/Dokumen BRI) JAKARTA, Menjawab kemajuan zaman sekaligus
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus
berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Seperti diketahui,
perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja
online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan
mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna
mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat
dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume
remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu,
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh
10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya
valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi
mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan
tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo.Nasabah BRI
dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas)
hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur
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konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama
nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI
dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan user experience
terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang
memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi
BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11
mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.AdvertisementSelain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022
tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan
terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan
valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya
transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus
berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi
Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to243

valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs
real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi
solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah
tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya,
menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan
user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga
didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui,
fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah
dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000
/transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia. (*/)
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Neutral

Summary Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan
konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). ( valas ). Senior
Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan,
pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional maupun investasi
/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi valas
di financial apps BRImo.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia ( BI ) dan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance )
mencapai US$2,74 miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga ( DPK ) pada Maret
2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang
signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing ( valas ). Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
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sifatnya transaksional maupun investasi /simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi valas di financial apps BRImo. nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to- valas, valas -to-rupiah, hingga valas -to- valas ) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik. "Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI ," ungkapnya. Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.
Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini,
nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200.
000 / transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.

246

Title

Tambah Keunggulan, BRI Hadirkan Fitur Konversi Valas di
Aplikasi

Author

Tim Editor

Media

Goriau

Reporter

Date

27 May 2022

Tone

Link

http://www.goriau.com/berita/baca/tambah-keunggulan-bri-hadirkan-fitur-konversi-valasdi-aplikasi.html

Positive

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi dengan memberikan keunggulan dengan memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang
semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.
Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia. ***
247

Title

Jawab Kebutuhan, BRI Hadirkan Fitur Konversi Valas di Aplikasi Author
BRImo

Https

Media

Berita Musi

Reporter

Date

27 May 2022

Tone

Link

http://beritamusi.co.id/jawab-kebutuhan-bri-hadirkan-fitur-konversi-valas-di-aplikasibrimo

Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to248

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.(Romi/Ril)Komentar
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Neutral

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh
masyarakat, khususnya para pekerja. Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.
Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sebelumnya, pemerintah
sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.

Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta menjadi salah satu bantuan paling ditunggu oleh masyarakat,
khususnya para pekerja. Terutama bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Sebelumnya,
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair pada April 2022 atau setidaknya sebelum Lebaran.
Namun, hingga kini BSU gaji tak kunjung cair bahkan sampai akhir bulan Mei.Masyarakat pun lantas
mempertanyakan sebenarnya kapan BSU gaji ini akan disalurkan kepada para pekerja dengan gaji di
bawah 3,5 juta?Perlu diketahui, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus
membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. Bahkan pembahasan regulasi subsidi
upah ini disebut masih agak lama.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari, sebagaimana dikutip dari wawancara eksklusif Kompas.com. Dita mengaku dirinya tak
mengetahui secara pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama
ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," kata Dita.Namun tak tertutup kemungkinan, regulasi
subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei ini.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ujar Dita.Jika regulasi BSU akan selesai bulan ini,
kemungkinan bantuan tersebut akan mulai disalurkan bulan Juni 2022. Dipantau melalui laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, hingga kini juga masih diinformasikan bahwa sedang dalam
peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.Melalui laman tersebut, para
pekerja bisa mengecek apakah mereka masuk dalam daftar kriteria penerima BSU dengan menggunakan
NIK KTP.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Jakarta, Savanaparadise.com, - Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.Status Pegawai BUMN Tidak Halangi Izam
Harumkan Nama Bangsa di Ajang SEA Games Vietnam Hadiri Forum Ekonomi Dunia, Dirut BRI Tegaskan
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan & Penerapan ESG Perkuat Financial Advisory, Cara BRI
Memakmurkan Ekonomi DesaSeperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah
melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga
pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
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sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Summary Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengecam pernyataan Mantan
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang menyudutkan etnis Tionghoa. Sutiyoso dalam suatu
pernyataannya baru-baru ini, mengajak umat Islam Indonesia mewaspadai potensi dominasi
etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu indikator yang diungkapkan tokoh yang akrab disapa
Bang Yos itu adalah banyaknya tenaga kerja asing (TKA) China yang datang ke Indonesia.
Grace Natalie mendesak Bang Yos meminta maaf atas pernyataannya mengenai TKA China.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengecam pernyataan Mantan Gubernur DKI
Jakarta Sutiyoso yang menyudutkan etnis Tionghoa.Sutiyoso dalam suatu pernyataannya baru-baru ini,
mengajak umat Islam Indonesia mewaspadai potensi dominasi etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu
indikator yang diungkapkan tokoh yang akrab disapa Bang Yos itu adalah banyaknya tenaga kerja asing
(TKA) China yang datang ke Indonesia.Grace Natalie mendesak Bang Yos meminta maaf atas
pernyataannya mengenai TKA China. Grace menilai pidato Bang Yos yang membahas mengenai TKA China
akan menguasai Indonesia, ngawur, rasis dan tendensius karena tidak sesuai dengan data dan realita
yang ada."Saya menyayangkan seseorang sekaliber Bang Yos yang memiliki karier panjang di militer dan
pemerintahan serta pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara bisa
membuat pernyataan yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data," ujar
Grace dikutip dari YouTube Cokro TV.Dalam sejumlah wawancara, Bang Yos mengaku menggunakan
naluri intelijennya dalam membuat analisa potensi dominasi China di Indonesia melalui tenaga
kerjanya."Meski begitu pernyataan Bang Yos sangat rasis dan berpotensi memecah belah persatuan
bangsa," ujar Grace.Grace menyoroti pernyataan Bang Yos bahwa ada banyak sekali TKA China yang
merupakan buruh kasar bukan tenaga ahli."Duh Bang Yos ini gaulnya ke mana aja sih, isu ini udah
berulang kali dibahas bahkan dijelaskan secara langsung oleh Presiden Jokowi," kata Grace
Natalie.Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA di Indonesia pada 2021 hanyalah sekitar 88
ribuan. TKA China hanya 42 persen."Berarti setara 0,01 persen jumlah penduduk Indonesia. Jadi kecil
banget jumlahnya tidak sampai 1 persen. Jumlah TKA China lebih kecil dari jumlah buruh migran
Indonesia di RRC yang jumlahnya 80 ribu orang," ujar Grace.Kemudian soal kompetensi dan kualifikasiTKA
yang menurut Bang Yos merupakan buruh kasar bukan tenaga ahli. Menurut Grace, TKA diperkerjakan
karena memang tenaga lokal belum mumpuni. Misalnya pekerjaan tukang las di proyek kereta
cepat."Tukang las yang dibutuhkan bukan tukang las biasa. melainkan harus punya sertifikasi dan
kemampuan khusus," kata Grace.Grace pun menyinggung pernyataan Bang Yos bahwa setelah
proyeknya selesai, maka para TKA China itu tidak mau pulang ke negaranya. Mereka tetap mau di
Indonesia karena di negaranya hanya bisa punya anak satu sementara di Indonesia bisa punya anak
sebanyak-banyaknya.Lalu Bang Yos bahkan mengatakan pemerintah RRC pusing mengurusi rakyatnya
yang berjumlah 1,4 miliar dan cara termudah mengekspor rakyat RRC adalah dengan mengirim ke negara
lain."Wah ini logika darimana lagi? mungkin data intelijen Bang Yos belum diupdate cukup lama kali ya,"
ujar mantan presenter berita ini.Saat ini menurut Grace, RRC sudah bukan negara miskin lagi.
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Keberhasilan China mengentaskan kemiskinan sudah diakui dan dipuji dunia internasional.Dalam waktu
30 tahun saja, pemerintah RRC berhasil mengangkat sekitar 750 juta orang dari kemiskinan ekstrem. Saat
ini separuh penduduk RRC penghasilannya menengah. Tatanan sosial mereka sudah berubah lebih maju
dan lebih sejahtera.Bahkan kata Grace Natalie, penduduk China sekarang sudah malas punya anak
banyak sampai-sampai pemerintah China harus mencanangkan punya anak itu tiga.Tapi tetap saja
fertility rate di RRC tidak sampai dua. Artinya mayoritas warga di sana paling punya anak itu antara 1
paling banyak 2."Bukan pemerintahnya melarang, melainkan mereka sendiri yang tidak mau, karena
sekarang hidupnya jauh lebih sejahtera. Sudah tahu punya anak itu bukannya untung melainkan justru
banyak tanggung jawab yang dikeluarkan," ujar Grace."Jadi analisa Bang Yos yang mengatakan TKA China
akan menetap di Indonesia supaya hidup lebih baik dan bisa punya anak banyak itu ngawur banget dan
bertolak belakang dengan realita," jelas Grace.Hingga hari ini, kata Grace, masih banyak etnis Tionghoa
yang hidup dalam bayang-bayang kelam tragedi kemanusiaan 1998.Sebagai seorang tokoh bangsa
apalagi punya latar belakang intelijen menurut Grace seharusnya Bang Yos mengetahui hal ini dan lebih
berhati-hati serta bijak dalam membuat pernyataan di depan publik."Oleh karena itu saya berharap Bang
Yos mau berbesar hati meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan Bang Yos kepada publik Indonesia,"
pintanya.Sebelumnya, Sutiyoso mengaku miris terhadap banyaknya pekerja asing, khususnya dari China
yang datang ke Indonesia.Purnawirawan Letnan Jenderal TNI itu menilai bahwa ribuan pekerja asing
tersebut tidak akan pulang ke negeri asalnya.Sutiyoso pun mengajak seluruh pihak khususnya Umat Islam
untuk menjaga persatuan agar jangan sampai suatu saat tersisih."Contoh yang paling dekat Singapura,
perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah
beberapa departemen dipimpin etnis ini (Tionghoa)," tambah Sutiyoso.Sutiyoso menyatakan, makin
banyaknya populasi Tionghoa, apalagi nantinya berkolaborasi dengan para pengusaha kaya di sini akan
menjadikan mereka lebih kuat."Jadi jangan sampai kita gak sadar-sadar akhirnya mereka yang mayoritas
suatu saat nanti," tambah Bang Yos. (Hiski Darmayana)Related posts: Indonesia Perkuat Kerja Sama
Bilateral dengan Korsel Tangani Covid-19 Reformasi Mental di Kementan: Demosi dan Mutasi 1.296
Pegawai Sejak 2014 Driver Ojek Online : Menhub Tawarkan Tarif Rp 2.400 - Rp 2.800 per Km
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to255

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Positive

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi dengan memberikan keunggulan dengan memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang
semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.
Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
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(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ujarnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai
kemudahan, mulai belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan
yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan
konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas
remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni
jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain
itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun atau
bertumbuh 10,4 persen (YoY) dengan pertumbuhan signifikan terjadi pada instrumen tabungan,
khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global Services BRI
Achmad Royadi mengatakan, tingginya pertumbuhan pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa
kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik transaksional maupun investasi atau simpanan
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan
tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo.Nasabah BRI
dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas)
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hanya melalui genggaman tangan di mana pun dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya
fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama
nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ujarnya.Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian transformasi BRI dalam
memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan user experience
terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang
memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi
BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200 ribu per transaksi dan dapat dilakukan untuk
11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo.Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to261

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah.Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan fitur bernama Konversi Valas
di financial apps BRImo. Ini sebagai bentuk inovasi BRI untuk memberikan pelayanan terbaik
dan prima sesuai kebutuhan nasabah. BRI Peduli Beri Beasiswa S2 untuk 36 Jurnalis BRI
Fellowship Journalism 2021. Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury and Global
Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya
transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan fitur bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Ini sebagai bentuk inovasi BRI untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan. Mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.BRI Peduli Beri Beasiswa S2
untuk 36 Jurnalis BRI Fellowship Journalism 2021Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi
valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi
terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah
volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai 2,74 miliar Dolar AS pada 2021.Selain
itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau
tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan,
khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury and Global Services BRI
Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa
kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional maupun
investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.Melalui Konversi Valas di financial apps
BRImo, nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to-rupiah,
hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang sangat
menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah
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setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun
terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ucapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan
user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu
transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 per transaksi dan dapat dilakukan untuk
11 mata uang yang tersedia.(CM)
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Summary Sebanyak 7 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (AP I) kembali meraih Penghargaan
Bendera Emas Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) dalam ajang
Penganugerahan Penghargaan K3 2022.

Sebanyak 7 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (AP I) kembali meraih Penghargaan Bendera Emas
Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) dalam ajang Penganugerahan Penghargaan K3
2022.Direktur Utama PT AP I Faik Fahmi raihan penghargaan dengan predikat memuaskan ini berhasil
diterima Angkasa Pura I berdasarkan hasil dan penilaian untuk Kategori Lanjutan dengan 166 kriteria dan
Kategori Awal dengan 64 kriteria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).Adapun 7 bandara AP I yang berhasil
meraih Bendera Emas SMK3 tersebut yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Jenderal Ahmad Yani
Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara SAMS Seggan Balikpapan, Bandara Juanda Surabaya,
dan Bandara Internasional Yogyakarta yang berhasil meraih Kategori Lanjutan, serta Bandara Sentani
Jayapura untuk Kategori Awal."Kami berkomitmen untuk menerapkan SMK3 sebagai upaya penjaminan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai, pengguna jasa bandar udara, mitra kerja dan/ atau mitra
usaha. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," kata Faik dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(27/5) .Pada 2021, tambahnya, AP I konsisten dalam menerapkan SMK3 di seluruh kantor cabang bandara
di bawah pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya, pihaknha menggandeng Lembaga Audit SMK3 yaitu
PT Sucofindo Indonesia guna memastikan dan menilai tingkat kepatuhan penerapan terhadap peraturan
yang berlaku. Raihan Bendera Emas SMK3 ini merupakan pengakuan dan apresiasi terhadap komitmen
perusahaan serta sejalan dengan proses bisnis AP I yang selalu mengedepankan prinsip Safety,
_Security_, Services, dan Compliance (3S 1C).Faik juga mengatakan bahwa melengkapi Penghargaan
Bendera Emas SMK3, Angkasa Pura I juga berhasil meraih 3 penghargaan lainnya yaitu Penghargaan Zero
Accident untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dan Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar; Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (P2COVID)
untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Lombok; serta Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

JAKARTA - Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan
prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah
melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga
pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
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Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Positive

Summary Pada helatan ini MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode Desember 2014- Desember 2021.
KINERJA Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
meraih pengakuan atas capaiannya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memberikan beberapa apresiasikepada MHU pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan
K3 Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5). Selain itu, MHU juga
memperoleh Penghargaan Program Pencegahan dan PenanggulanganCovid-19 di tempat
kerja kategori PLATINUM.

KINERJA Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali meraih
pengakuan atas capaiannya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan beberapa
apresiasikepada MHU pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Ruang Birawa,
Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5).Pada helatan ini MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil
(Zero Accident Award)atas performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode Desember 2014 Desember 2021. Selain itu, MHU juga memperoleh Penghargaan Program Pencegahan dan
PenanggulanganCovid-19 di tempat kerja kategori PLATINUM.Wakil Kepala Teknik Tambang MHU,
Risdiatullah saat menerima penghargaan menyampaikan bahwa capaian ini membuktikan perusahaan
memiliki komitmen tinggi dalam menjaga area kerja dan melindungi tenaga kerjanya."Kami akan terus
berusaha untuk dapat menjaga operasi perusahaan tetap aman tanpa menimbulkan kecelakaan kerja
dan selalu menjaga lingkungan kerja dengan baik melalui program pencegahan dan penanggulanag
Covid-19," imbuhnya dalam keterangan, Jumat (27/5).Menurut Risdiatullah,MHU melakukan langkahlangkah pencegahan kecelakaan yang berkelanjutan melalui berbagai sistem, perencanaan, pengawasan
dan perbaikan atas implementasi K3."Semua usaha menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan
tentunya
sangat
mendukung
produktivitas
kinerja
operasi
perusahaan,"
tegas
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Risdiatullah.Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan
merupakan ajang untuk mengapresiasi sekaligus memotivasi para pemimpin daerah dan perusahaan
untuk mempertahankan kinerja K3 sebagai investasi keberlangsungan usaha dan menjaga produktivitas
perusahaan.Pada perhelatan tahun ini, terdapat 4 kategori penghargaan, yaitu: Penghargaan Kecelakaan
Nihil (Zero Accident Award), Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),
Penghargaan Program Pencegahan HIV/AIDS, dan Penghargaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19.Para pimpinan daerah dan perusahaan yang menjadi kandidat dinilai
berdasarkan hasil evaluasi tingkat pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, termasuk
pelaksanaan uji petik secara luring di beberapa wilayah, dan berdasarkan laporan dari Lembaga Audit
SMK3. (RO/OL-09)
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Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo.Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
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sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah.Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara ( outgoing remittance ) mencapai US$2,74
miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen ( yoy ) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas). Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik. "Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia .
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. Menjawab kemajuan zaman
sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima
sesuai kebutuhan nasabah.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo.
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Summary PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima 4 penghargaan pada
ajang Penganugerahan Penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3)
tahun 2022 dari Kementrian Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa
(24/5/2022). Penganugerahan yang diraih PLN UIP Sulawesi itu yakni, 2 penghargaan untuk
Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi yakni UPP
Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara. Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Keamanan PLN UIP Sulawesi, Muhammad Pahri M. Jafar,
menyampaikan bahwa dari 4 kategori yang ada pihaknya berhasil mendapatkan 2 Kategori,
yakni perusahaan yang dinyatakan layak untuk menerima penghargaan kecelakaan Nihil
(Zero Accident Award), dan Perusahaan penerima penghargaan program pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima 4 penghargaan pada ajang
Penganugerahan Penghargaan Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) tahun 2022 dari
Kementrian Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (24/5/2022).Penganugerahan K3
tahun 2022 tersebut dilaksanakan secara hybrid, dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Dra.Hj Ida
Fauzi dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang. Penganugerahan yang diraih PLN UIP Sulawesi itu yakni, 2
penghargaan untuk Kantor Unit Induk dan 2 untuk Unit Pelaksana Proyek di bawah PLN UIP Sulawesi
yakni UPP Sulawesi Utara dan UPP Sulawesi Tenggara.Pejabat Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
Lingkungan, dan Keamanan PLN UIP Sulawesi, Muhammad Pahri M. Jafar, menyampaikan bahwa dari 4
kategori yang ada pihaknya berhasil mendapatkan 2 Kategori, yakni perusahaan yang dinyatakan layak
untuk menerima penghargaan kecelakaan Nihil (Zero Accident Award), dan Perusahaan penerima
penghargaan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19.Kemudian 2 penghargaan yang
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diterima oleh 2 UPP dalam kategori Perusahaan yang dinyatakan layak untuk menerima penghargaan
Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award). Penghargaan ini dinilai selama tiga tahun berturut-turut sejak
tahun 2019 - 2021 tidak mengalami kecelakaan kerja."Semoga penghargaan ini akan terus didapatkan,
dengan begitu tidak ada sama sekali kecelakaan kerja. Penghargaan yang didapat berkat kesadaran akan
K3 yang sangat tinggi, hal ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk pegawai di lingkungan PLN UIP
Sulawesi,"jelas Muhammad Pahri M.Jafar melalui rilisnya, Jumat (26/5/2022).Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauzi menjelaskan, penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pihak-pihak yang
telah berhasil menerapkan K3 baik perusahaan yang telah mencapai kecelakaan nihil, penerapan SMK3,
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pencegahan dan penanggulangan Covid-19
di tempat kerja."Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan tahun 2021 ada
1268 perusahaan, dan pada tahun 2022 ini meningkat 1.742 perusahaan berarti meningkat 37,4
perusahaan forum seperti ini sangat efektif untuk memotivasi perusahaan untuk menerapkan K3," kata
Ida.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Summary Startup ketiga adalah JD.ID yang mengumumkan melakukan PHK pada karyawannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, belum ada laporan terkait
pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan yang dilakuakan beberapa startup
dalam sepekan terakhir. "Belum ada pengaduan masuk ke kami," kata Indah kepada reporter
Tirto, Jumat (27/5/2022). Indah belum menjelaskan lebih lanjut apakah akan melakukan
mediasi atau memberikan bantuan kepada para karyawan korban PHK dari tiga stratup yang
saat ini sudah mengkonfirmasi strategi efisiensinya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, belum ada laporan terkait pemutusan
hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan yang dilakuakan beberapa startup dalam sepekan
terakhir."Belum ada pengaduan masuk ke kami," kata Indah kepada reporter Tirto, Jumat
(27/5/2022).Indah belum menjelaskan lebih lanjut apakah akan melakukan mediasi atau memberikan
bantuan kepada para karyawan korban PHK dari tiga stratup yang saat ini sudah mengkonfirmasi strategi
efisiensinya.Misalnya, startup bidang pendidikan, Zenius Education yang melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 200 karyawan. Managemen Zenius menjelaskan, saat ini
pihaknya sedang mengalami kondisi makro ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir."Untuk
beradaptasi dengan dinamisnya kondisi makro ekonomi yang memengaruhi industri, Zenius perlu
melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan. Salah satu implikasi
dari strategi kunci ini adalah perubahan peran di beberapa fungsi bisnis seiring dengan optimalisasi dan
efisiensi proses bisnis yang dijalankan," demikian keterangan resmi managemen Zenius dalam
keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).Setelah melalui evaluasi dan review peninjauan ulang
komprehensif, Zenius mengumumkan lebih dari 200 dari karyawan harus meninggalkan Zenius.
Karyawan yang menjadi bagian dari kebijakan ini akan mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan
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dan undang-undang yang berlaku.Begitu juga dengan layanan keuangan digital LinkAja yang melakukan
PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM)."Penyesuaian
organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis
perusahaan," kata Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo.Startup ketiga adalah JD.ID
yang mengumumkan melakukan PHK pada karyawannya. Director of General Management JD.ID, Jenie
Simon menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan serangkaian upaya improvisasi dan pengambilan
keputusan.Upaya improvisasi dan pengambilan keputusan dilakukan agar JD.ID dapat terus beradaptasi
dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia."Upaya improvisasi yang JD.ID tempuh
antara lain adalah dengan melakukan peninjauan, penyesuaian, hingga inovasi atas strategi bisnis &
usaha. Lebih lanjut, JD.ID juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang
mana di dalam-nya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," jelas dia dalam keterangan tertulis,
Jumat (27/5/2022).Jenie menjelaskan, dari keputusan tersebut pihaknya akan patuh dan tunduk
terhadap regulasi ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan akan memperlakukan dan
memberikan hak karyawan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut."Saat ini, JD.ID juga tengah fokus
pada pengoptimalan struktur ketenagakerjaan. Bagi JD.ID, para karyawan adalah aset vital dari
perusahaan dan bagian dari sebuah keluarga besar, yang mana artinya JD.ID memiliki kewajiban untuk
menjaga kesejahteraan para karyawannya, sekaligus mengembangkan potensi mereka untuk dapat
memberikan kinerja yang lebih efektif dan optimal bagi perusahaan," jelas dia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

RADARBANDUNG.id. JAKARTA- Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan
bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang
semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya
pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.
Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
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(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia. (*)
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Neutral

Summary Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi menyuguhkan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Senior Executive Vice President (SEVP)
Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada
tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing,
baik yang sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan
yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan
menghadirkan fiturnya bernama konversi valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat
melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-tovalas) hanya melalui genggaman tangan di mana pun dengan kurs realtime yang sangat
menarik.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi menyuguhkan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai USD 2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp
7.238,2 triliun atau tumbuh 10,4 persen (yoy). Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen
tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global
Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
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maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama konversi valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di mana pun dengan kurs realtime yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkap Achmad.Langkah tersebut, lanjutnya,
menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan
user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga
didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari, termasuk saat libur.Diketahui,
fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah
dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp 200. 000 per
transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia. (*/ria)JAKARTA - Menjawab kemajuan
zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk atau BRI terus berinovasi menyuguhkan pelayanan terbaik dan prima sesuai kebutuhan
nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai
kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran tagihan
bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan untuk
melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai USD 2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp
7.238,2 triliun atau tumbuh 10,4 persen (yoy). Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen
tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury & Global
Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama konversi valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di mana pun dengan kurs realtime yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkap Achmad.Langkah tersebut, lanjutnya,
menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan
user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga
didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah.
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari, termasuk saat libur.Diketahui,
fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah
dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp 200. 000 per
transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia
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Positive

Summary Pada helatan ini MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode Desember 2014-Desember 2021.
Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali
meraih pengakuan atas capaiannya. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan beberapa
apresiasi kepada MHU pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Ruang
Birawa, Hotel Bidakara Jakarta (24/5/2022). Selain itu, MHU juga memperoleh Penghargaan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja kategori PLATINUM.

Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali meraih
pengakuan atas capaiannya.Kementerian Ketenagakerjaan memberikan beberapa apresiasi kepada MHU
pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara Jakarta
(24/5/2022). Pada helatan ini MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas
performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode Desember 2014-Desember 2021.Selain itu,
MHU juga memperoleh Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat
kerja kategori PLATINUM. Wakil Kepala Teknik Tambang MHU, Risdiatullah saat menerima penghargaan
menyampaikan bahwa capaian ini membuktikan perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga
area kerja dan melindungi tenaga kerjanya. "Kami akan terus berusaha untuk dapat menjaga operasi
perusahaan tetap aman tanpa menimbulkan kecelakaan kerja dan selalu menjaga lingkungan kerja
dengan baik melalui program pencegahan dan penanggulanag Covid-19," imbuhnya. Menurut
Risdiatullah, MHU melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan yang berkelanjutan melalui
berbagai sistem, perencanaan, pengawasan dan perbaikan atas implementasi K3. "Semua usaha menjaga
keselamatan dan kesehatan karyawan tentunya sangat mendukung produktivitas kinerja operasi
perusahaan," tegas Risdiatullah. Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kementerian
Ketenagakerjaan merupakan ajang untuk mengapresiasi sekaligus memotivasi para pemimpin daerah
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dan perusahaan untuk mempertahankan kinerja K3 sebagai investasi keberlangsungan usaha dan
menjaga produktivitas perusahaan. Pada perhelatan tahun ini, terdapat 4 kategori penghargaan, yaitu:
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award), Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3), Penghargaan Program Pencegahan HIV/AIDS, dan Penghargaan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.Para pimpinan daerah dan perusahaan yang menjadi
kandidat dinilai berdasarkan hasil evaluasi tingkat pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria,
termasuk pelaksanaan uji petik secara luring di beberapa wilayah, dan berdasarkan laporan dari Lembaga
Audit SMK3.

284

Title

Jawab Kebutuhan, BRI Hadirkan Fitur Konversi Valas di Aplikasi Author
BRImo

Naufal Sinuka

Media

Juragananime.id

Reporter

Date

27 May 2022

Tone

Link

http://juragananime.id/artikel/81997/jawab-kebutuhan-bri-hadirkan-fitur-konversi-valasdi-aplikasi-brimo

Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Suara.com - Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan
prima sesuai kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah
melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga
pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk
kebutuhan untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana
(remitansi).Pesatnya pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing
remittance) mencapai US$2,74 miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada
Maret 2022 tercatat sebesar Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan
yang signifikan terjadi pada instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice
President (SEVP) Treasury & Global Services BRI, Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi
pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang
sifatnya transaksional maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun
terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama
Konversi Valas di financial apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang
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(rupiah-to-valas, valas-to-rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun
dengan kurs real-time yang sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini
diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan
valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah
tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk
bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi
nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan
nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari
libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui
fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu
Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo.Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
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sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.
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Neutral

Summary Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan
terbaik dan prima sesuai kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi
yang semakin pesat telah melahirkan berbagai kemudahan, mulai dari belanja online,
pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran tagihan bulanan yang dapat diakses
dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan untuk melakukan konversi
valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya pertumbuhan
aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai
US$2,74 miliar pada 2021.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah. Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi). Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI, Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-to290

rupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi
bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user
interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung
dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi
konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur
konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat
melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi
dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/5).
Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.
Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai US$ 2,74
miliar pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4% (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada instrumen
tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI
Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini menunjukkan bahwa
kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional maupun
investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat
(27/5).Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bagian transformasi BRI dalam memberikan kemudahan
nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru.Mudahnya transaksi
konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi
di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari
termasuk hari libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah mencatatkan transaksi sebesar Rp 105
miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas dengan minimal amount yang sangat
rendah, yaitu Rp 200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11 mata uang yang tersedia.Cek Berita
dan Artikel yang lain di Google NewsTag perbankan digital digital banking BRImo
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Positive

Summary Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022). "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas
menyerahkan santunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan
kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja
Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022).Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri
dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan manfaat beasiswa.Menurut data dari BPJamsostek, total pembayaran manfaat kepada peserta
dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
senilai Rp 205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa
penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan
sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJamsostek yang mendapatkan hak
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jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJamsostek."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas
Anggoro.BPJamsostek merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.Yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJamsostek di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28 persen."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Senada dengan yang diungkapkan Anggoro, Haryani Rotua Melasari Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilincing menambahkan bahwasannya menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan hukumnya wajib bagi tenaga kerja dibawah naungan perusahaan ataupun pada pekerja
sektor informal."Manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan sangat terasa jika resiko kerja
telah terjadi, tapi jangan sampai sudah terjadi tapi belum menjadi peserta, selain itu ada manfaat
tabungan seperti di Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun," kata Haryani."Ditambah sekarang sudah ada
Jaminan Kehilangan Pekerjaan tanpa peserta membayar iuran, jadi akan sangat rugi jika tenaga kerja
tidak mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
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Neutral

Summary BRI pun terus berinovasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan
fiturnya bernama Konversi Valas di financial apps BRImo. "Hadirnya fitur konversi valas pada
aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi nasabah setia BRI, terutama nasabah
individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu namun terhalang untuk
mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya. Transaksi konversi valas pada aplikasi BRImo dapat
dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar.

Menjawab kemajuan zaman sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima sesuai
kebutuhan nasabah.Seperti diketahui, perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan
berbagai kemudahan, mulai dari belanja online, pembayaran biaya pendidikan, hingga pembayaran
tagihan bulanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Hal ini termasuk kebutuhan
untuk melakukan konversi valas guna mendukung aktivitas pengiriman dana (remitansi).Pesatnya
pertumbuhan aktivitas remitansi terlihat dari data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), yakni jumlah volume remitansi lintas negara (outgoing remittance) mencapai 74 miliar
dolar AS pada 2021.Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2022 tercatat sebesar
Rp7.238,2 triliun, atau tumbuh 10,4 persen (yoy) di mana pertumbuhan yang signifikan terjadi pada
instrumen tabungan, khususnya valuta asing (valas).Senior Executive Vice President (SEVP) Treasury &
Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, pertumbuhan yang tinggi pada tabungan valas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing, baik yang sifatnya transaksional
maupun investasi/simpanan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.BRI pun terus berinovasi untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fiturnya bernama Konversi Valas di financial
apps BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan aktivitas penukaran mata uang (rupiah-to-valas, valas-torupiah, hingga valas-to-valas) hanya melalui genggaman tangan di manapun dengan kurs real-time yang
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sangat menarik."Hadirnya fitur konversi valas pada aplikasi BRImo ini diharapkan menjadi solusi bagi
nasabah setia BRI, terutama nasabah individu, yang memiliki kebutuhan valas dalam jumlah tertentu
namun terhalang untuk mengunjungi unit kerja BRI," ungkapnya.Langkah tersebut, menjadi bagian
transformasi BRI dalam memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi dengan user interface dan
user experience terbaru. Mudahnya transaksi konversi valas bagi nasabah juga didukung dengan waktu
transaksi yang memberikan fleksibilitas tinggi di tengah kesibukan nasabah. Transaksi konversi valas pada
aplikasi BRImo dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur.Diketahui, fitur konversi valas BRImo telah
mencatatkan transaksi sebesar Rp105 miliar. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan penukaran valas
dengan minimal amount yang sangat rendah, yaitu Rp200. 000 /transaksi dan dapat dilakukan untuk 11
mata uang yang tersedia. *rah
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Summary Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,
menyebutkan:. (1) setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan
ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan
Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;. (2) waktu kerja
bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 jam sehari;. (3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 jam berturut-turut
wajib beristirahat paling singkat setengah jam; dan. (4) dalam hal tertentu Pengemudi dapat
dipekerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam. "Pengemudi
bus pariwisata yang kelelahan akibat kurang istirahat yang cukup dapat menjadi penyebab
kecelakan lalu lintas," katanya kepada tribunnews.com.

Sejumlah kecelakaan bus yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air menjadi perhatian.Seperti
diberitakan, kecelakaan bus di antaranya mulai dari kecelakan Bus Rosalia Indah di Purbalingga, Bus Tiban
Inten di Tol Cipali, Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh, Mobil Isuzu Elf di Tol Cipali, hingga PO Bus Ardyansyah
di Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo).Satu di antara kecelakaan bus tersebut mencatatkan belasan korban,
seperti halnya yang dialami Bus Ardyansyah di Tol Sumo.Adapun banyak faktor yang menjadi penyebab
terjadinya kecelakaan. Termasuk faktor kelelahan pengemudi bus.Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika
Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengungkapkan, perlunya perwujudan untuk mendukung kelancaran
perjalanan bus.Dewasa ini, menurut Djoko, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
mengidentifikasi sekitar 80 persen faktor penyebab kecelakaan dipicu oleh kelelahan (fatigue)
pengemudi yang menyebabkan terjadinya penurunan kewaspadaan micro sleep.Menurutnya, masih
jarang ditemukan destinasi wisata yang bersedia menyediakan tempat istirahat yang memadai bagi
pengemudi bus pariwisata."Pengemudi bus pariwisata yang kelelahan akibat kurang istirahat yang cukup
dapat menjadi penyebab kecelakan lalu lintas," katanya kepada tribunnews.com.Setiba di tempat tujuan
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wisata, biasanya pengemudi beserta awak kendaraan tidur di kolong bus.Kementerian Pariwsata dan
Ekonomi Kreatif hendaknya dapat menambahkan persyaratan layanan di tempat wisata yang harus
dilengkapi dengan tempat istirahat bagi pengemudi yang mengantarkan pelancong ke tempat
wisatanya.Faktor kelelahan pengemudi juga disebabkan karena waktu kerja.Perusahaan tempat
pengemudi bus bekerja harusnya memahami dan taat pada UU Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur serta upah
kerja lembur (khusus) di sektor usaha atau pekerjaan tertentu.Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan:(1) setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib
mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;(2)
waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 jam sehari;(3) pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib
beristirahat paling singkat setengah jam; dan(4) dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling
lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (pasal 77), menyebutkan:(1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja,(2) waktu kerja (a) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
(b) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; dan(3) ketentuan waktu kerja
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.Saran Kondisi Bus Ardiansyah bernopol S-7322UW yang menabrak tiang papan pemberitahuan bahu jalan, di Tol Surabaya-Mojokerto, KM 712.400/A,
Senin (16/5/2022). Atas kejadian tersebut menewaskan 13 orang penumpang. (SURYA/Habibur
Rohman)Dengan memperhatikan ketentuan pengaturan waktu kerja bagi pengemudi baik yang diatur
oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 maupun oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 ada beberapa hal yang perlu
dicermati.Pertama, terkait waktu kerja pengemudi angkutan umum, ketentuan mana yang harus ditaati
di antara kedua UU dimaksud.Kedua, jika mengacu kepada UU Ketenagakerjaan maksimal waktu kerja
adalah 8 jam sehari untuk 5 hari waktu kerja dalam seminggu.Ketiga, pada ketentuan waktu kerja bagi
pengemudi angkutan umum tidak dijelaskan siapa yang menjalankan fungsi pengawasan, apakah
lembaga yang bertanggung jawab di bidang transportasi ataukah tenaga kerja.Keempat, pada UU Nomor
13 Tahun 2003 masih terbuka peluang untuk mengatur waktu kerja dan waktu istirahat secara tersendiri
(khusus) pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus, termasuk di dalamnya adalah pengemudi
angkutan umum.
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