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PETUNJUK PEMBAYARAN PENGHASILAN KE-13 DAN THR KHUSUS PADA LNS 

 

A. PEMBAYARAN PENGHASILAN KE-13 

1. Perekaman SK/Kontrak 

Besaran penghasilan ke-13 dilakukan dengan cara merekam dasar pembayaran masing-masing 

pegawai pada Referensi SK/Kontrak (Menu PPNPN – Input Data – RUH PPNPN/Keluarga/SK) dengan 

besaran mengacu pada PMK Nomor 75/PMK.05/2017. Langkah-langkah perekaman SK/Kontrak 

sebagai berikut: 

a. Pilih pegawai yang akan direkam SK/Kontrak dan klik tombol ‘Edit’ 

 

b. Rekam SK/Kontrak pada bagian SK/KONTRAK dengan klik tombol ‘Add’  

 

Pada kolom Tanggal Aktif diisi sesuai dengan SK/Kontrak terakhir/sebelumnya. Kolom 

penghasilan diisi mengacu pada PMK-75/PMK.05/2017 (Penghasilan ke-13 didasarkan pada 

penghasilan bulan Juni 2017, apabila penghasilan bulan Juni 2017 nilainya lebih besar dari nilai 

pada tabel lampiran PMK-75/PMK.05/2017 sesuai kriterianya, maka besaran penghasilan diisi 

sesuai dengan tabel lampiran PMK-75/PMK.05/2017).  

Setelah selesai, klik atau centang kolom ‘Default’ kemudian klik ‘OK’ seperti pada gambar di 

bawah ini.  

 

 



Lampiran Surat  
Nomor :                      /PB.8/2017 
Tanggal :                      Juni 2017 

 

Halaman 2 dari 7 
 

 

Klik tombol ‘Save’ apabila perubahan selesai. 

 

2. Pembuatan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) 

Pembuatan DPP terkait Penghasilan ke-13 dilakukan melalui menu PPNPN – Input Data – RUH Daftar 

Pembayaran Penghasilan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan perekaman DPP dengan cara klik tombol ‘Rekam’ 

 
 

b. Isikan kolom Bulan/Tahun dengan bulan Juni (‘06’) dan Tahun 2017 kemudian pilih Jenis DPP 

Penghasilan Ketigabelas (‘4’). 

 
 

 
 

c. Pilih Tipe Kantor ‘Lembaga Nonstruktural’ dan pilih Penerima Pembayaran sesuai yang diinginkan 

(‘Bendahara Pengeluaran’ atau ‘Giral kepada Pegawai’) kemudian klik tombol ‘Lanjut’. Contoh 

pada gambar di bawah ini menggunakan ‘Giral kepada Pegawai’: 
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Satker dapat memilih Pilihan Jenis Suplier sesuai yang diinginkan oleh Satker. 

Perhitungan pajak pada pilihan: 

- ‘Bendahara Pengeluaran’ tidak dilakukan oleh Aplikasi SAS sehingga besaran potongan pajak 

DPP pada Aplikasi SAS bernilai nol. Potongan dan Setoran Pajak dilakukan secara mandiri 

oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. 

-  ‘Giral kepada Pegawai’ dilakukan oleh Aplikasi SAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

d. Pilih Pegawai yang akan diberikan Penghasilan ke-13 kemudian klik ‘Proses DPP’ sebagaimana 

gambar di bawah ini. 

 
 

e. Cetak DPP Penghasilan 13 melalui menu PPNPN – Cetak. 
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3. Pembuatan SPP 

Pembuatan SPP Pembayaran Penghasilan ke-13 sama dengan Pembayaran DPP pada umumnya 

dengan memilih DPP Penghasilan ke-13 sebagaimana yang telah dibuat pada butir A.2. 

 

B. PEMBAYARAN THR 

1. Perekaman SK/Kontrak 

Besaran THR dilakukan dengan cara merekam dasar pembayaran masing-masing pegawai pada 

Referensi SK/Kontrak (Menu PPNPN – Input Data – RUH PPNPN/Keluarga/SK) dengan besaran 

mengacu pada PMK Nomor 77/PMK.05/2017. Langkah-langkah perekaman SK/Kontrak sebagai 

berikut: 

a. Pilih pegawai yang akan direkam SK/Kontrak dan klik tombol ‘Edit’ 

 

b. Rekam SK/Kontrak pada bagian SK/KONTRAK dengan klik tombol ‘Add’  

 

Pada kolom Tanggal Aktif diisi sesuai dengan SK/Kontrak terakhir/sebelumnya. Kolom 

penghasilan diisi mengacu pada tabel lampiran PMK-77/PMK.05/2017 sesuai kriterianya. Setelah 

selesai, klik atau centang kolom ‘Default’ kemudian klik ‘OK’ seperti pada gambar di bawah ini. 
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Klik tombol ‘Save’ apabila perubahan selesai. 

 

2. Pembuatan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) 

Pembuatan DPP terkait THR dilakukan melalui menu PPNPN – Input Data – RUH Daftar Pembayaran 

Penghasilan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan perekaman DPP dengan cara klik tombol ‘Rekam’ 

 

 
 

b. Isikan kolom Bulan/Tahun dengan bulan terakhir Gaji/DPP dibayarkan dan Tahun 2017 kemudian 

pilih Jenis DPP Penghasilan THR (‘5’). 

 

 
 

c. Pilih Jenis Satker ‘Lembaga Nonstruktural’ dan pilih Penerima Pembayaran sesuai yang diinginkan 

(‘Bendahara Pengeluaran’ atau ‘Giral kepada Pegawai’) kemudian klik tombol ‘Lanjut’. Contoh 

pada gambar di bawah ini menggunakan ‘Bendahara Pengeluaran’: 

 



Lampiran Surat  
Nomor :                      /PB.8/2017 
Tanggal :                      Juni 2017 

 

Halaman 6 dari 7 
 

 
 

Satker dapat memilih Pilihan Jenis Suplier sesuai yang diinginkan oleh Satker. 

Perhitungan pajak pada pilihan: 

- ‘Bendahara Pengeluaran’ tidak dilakukan oleh Aplikasi SAS sehingga besaran potongan pajak 

DPP pada Aplikasi SAS bernilai nol. Potongan dan Setoran Pajak dilakukan secara mandiri 

oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. 

-  ‘Giral kepada Pegawai’ dilakukan oleh Aplikasi SAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

d. Pilih Pegawai yang akan diberikan THR kemudian klik ‘Proses DPP’ sebagaimana gambar di 

bawah ini. 

 
 

e. Cetak DPP THR melalui menu PPNPN – Cetak. 
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3. Pembuatan SPP 

Pembuatan SPP Pembayaran THR sama dengan Pembayaran DPP pada umumnya dengan memilih 

DPP THR sebagaimana yang telah dibuat pada butir B.2. 

 

CATATAN: 

Setelah dilakukan Pembayaran Penghasilan ke-13 dan/atau THR, untuk melakukan pembayaran DPP bulanan 

biasa berikutnya harus melakukan ‘default’ SK/Kontrak kembali sesuai besaran SK/Kontrak yang masih 

berlaku sebelumnya. 

Pada Menu PPNPN – Input Data – RUH PPNPN/Keluarga/SK, pilih pegawai yang akan diubah kembali 

SK/Kontrak menjadi SK/Kontrak semula dan klik tombol ‘Edit’ 

 

Pilih SK/Kontrak pada bagian SK/KONTRAK yang berlaku sebelumnya dengan klik tombol ‘Edit’  

 

Klik atau centang kolom ‘Default’ kemudian klik ‘OK’ seperti pada gambar di bawah ini.  

 

Klik tombol ‘Save’ apabila perubahan selesai. 
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