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TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

TAHUN 2021 BAG| PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor

M/6/HK.04llV12021tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun

2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai

berikut:

1. Memastikan perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

kepada pekerjaiburuh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran:

a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara

terus menerus atau lebih diberikan THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah.

b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus

tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proposional sesuai

dengan...
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dengan perhitungan :

masa kerja
x 1 (satu) bulan upah

12

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas' upah 1 (satu)

bulan dihitung sebagai berikut

a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja'!2 (dua belas) bulan atau lebih, upah

1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas)

bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1

(satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa

kerja.

THR Keagamaan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan

Bagi Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mamp-

memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan ketentuan

peraturan perundang-undangan, BupatiM/alikota diminta untuk mengambil langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan

pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara kekeluargaan

dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat

waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai

sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.

b. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR

Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan

laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

c. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak

menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021

kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

d. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh,

melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

hari raya keagamaan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam

pefaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi

yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada BupatiMalikota untuk :

a. Menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR

Keagamaan Tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan

pengawas ketenagakerjaan.

4.

5.

b. Dalam...
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Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2021,

diharapkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan masing-

masing Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah

Kabupaten/Kota membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan f ahun 2021

dengan tetap memperhatikan proseduriprotokol kesehatan pencegahan penularan

Covid-19.

Melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 di perusahaan dan tindak

lanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
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Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Rl di Jakarta

2. Pimpinan DPRD DIY

3. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se- DIY

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DIY

5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

6. Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota se-DlY

7. Kadinda DIY

8. DPP APINDO DIY

9. Pimpinan Serikat Pekerja se- DIY
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