
 
 

 
 

 

 

 
Nomor :700/ 0232 

Sifat :Segera 

Lampiran :2 Lembar 

Hal :Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan 

Wates, 13 April 2021 

Kepada Yth. 

Pimpinan 

BUMN/BUMD/Perusahaan/Badan 

Usaha 

Se Kulon Progo 

Di- 

Tempat 

 
 

Dasar : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan 

3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 

M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

 
Dalam rangka pemenuhan dan menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut 

diatas dengan ini kami minta kepada saudara Pimpinan Perusahaan untuk segera 

memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Keagamaan) sebagai 

pendapatan non upah yang wajib dibayarkan dari Pengusaha kepada Buruh/Pekerja 

atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. 

Adapun besaran dan tata cara pembayaran THR Keagamaan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. THR Keagamaan diberikan kepada : 

a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara 

terus menerus atau lebih. 

b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja 

waktu tertentu. 

2. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan : 

a. Bagi pekerja/buruh yag mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan 

secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; 

b. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan 

secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan 

secara proporsional sesuai dengan perhitungan: 

 
Masa kerja 

X 1 (satu) bulan 
12 

upah. 

c. Bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  berdasarkan perjanjian kerja harian, 
  



 
 

 
 

 



 
 

upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut : 
 

Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) 

bulan atau lebih, uah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata 

upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum  

hari raya keagamaan. 

Pekerja/buruh yang telah 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. 
 

3. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya 

keagamaan. 

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

mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan, maka pengusaha wajib melakukan langkah- 

langkah sebagai berikut : 

1. Pengusaha wajib 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. 

2. Perusahaan harus bisa membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR 

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

laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. 

3. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai pembayaran THR 

Keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 

Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketetuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Bagi perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, wajib 

melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta kepada perusahaan untuk 

melaporkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021. Adapun untuk 

perusahaan yang tidak mempunyai kendala dalam pemberian THR Keagamaan 

melampirkan format 1 dan perusahaan yang tidak bisa melaksanakan pemberian 

THR secara tepat waktu dan telah melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh 

melampirkan format 2. Dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

paling lambat 3 Mei 2021. Dalam rangka pelayanan permasalahan pemberian THR 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka Posko Pengaduan THR dikantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Sugiman Nomor 3 Pengasih Kulon 

Progo dan juga posko THR secara online melalui : 

 
1. Website Dinas Tenaga Kerja dengan alamat 

https://nakertrans.kulonprogokab.go.id, Email Bidang Hubungan Industrial dan 

Perlindungan Tenaga Kerja : hiptk.disnakertranskulonprogo@gmail.com 

2. Laporan Via WA dengan Nomor Sdr. Ritus Widyanurti SH. No. HP. 

085868542507, Sdr. Hadrianus Widiharyoko,SE MSi No. HP. 0818041129; 

 
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 

kasih. 

mailto:hiptk.disnakertranskulonprogo@gmail.com


 
 

 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

 
Drs. NUR WAHYUDI,MM. 

Pembina Utama Muda / IVc 

NIP. 196907051989031005 



 
 

Daftar Tembusan 

1. Bupati Kulon Progo, Pemkab Kulon Progo 
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