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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas 

rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktikum 

Kontrak Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Praktikum Kontrak 

Bisnis merupakan salah satu bagian dari mata kuliah yang diajarkan pada 

perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan Ilmu Hukum. 

Buku ini berisikan rangkaian berkas-berkas persidangan di Pengadilan 

yang sesungguhnya telah kami laksanakan pada Kontrak Bisnis. Pada pratikum 

Kontrak Bisnis kami melakukan penyusunan draft Perjanjian Kerja, draft 

Perjanjian Kerja Bersama dan mereview Peraturan Perusahaan. 

 Terimakasih kami ucapkan kepada Ibu Noor Fatimah M, S.H.,M.H. yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada kami, terima kasih kami  

ucapkan kepada Mas Rizal Bagus H selaku asisten laboratorium serta rekan-rekan 

yang telah banyak memberikan dukungan dan kerjasama yang baik. Kami 

menyadari bahwa susunan buku ini masih jauh dari kata sempurna.  

Demikian buku ini kami buat sebagimana mestinya. Semoga bermanfaat 

bagi semua. 

 

     Sidoarjo, 20 Juni 2020  
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PERJANJIAN KERJA 

UNTUK WAKTU TERTENTU 

No. 001/PKWT 

 

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Maret 2020  masing - masing  yang  bertanda-

tangan di bawah ini : 

 

1. Nama : RESY APRISTA  

Jabatan  : HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (HRD) 

Alamat  :.DESA SUMBEREJO KM. 45, PATEGUHAN, TAWANG REJO, 

……………PANDAAN, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67156 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT. MENCARI CINTA SEJATI dan selanjutnya 

dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini disebut sebagai PENGUSAHA. 

 

2. Nama   : AFRIZAL 

Jenis Kelamin  : LAKI-LAKI  

Tempat/Tgl Lahir  : SURABAYA, 28 APRIL 1997 

Agama   : ISLAM 

Pendidikan  : SARJANA HUKUM 

Domisili   : GEMPOL 

Alamat sekarang  :.DUSUN ARCOPODO, RT/RW 02/03, DESA 

……………………………KEPULUNGAN, PASURUAN, JAWA TIMUR, 

……………………………67155 

NIK   : 3514122804980002 

 

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selanjutnya dalam Perjanjian 

Kerja Untuk Waktu Tertentu ini disebut sebagai PEKERJA. 

 

Pengusaha dan Pekerja telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Untuk 

Waktu Tertentu yang mengikat, dimana Pengusaha memberi pekerjaan kepada 

pekerja, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
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PASAL 1 

PENEMPATAN DI TEMPAT KERJA 

 

1. Pengusaha mempekerjakan Pekerja sebagai karyawan dan ditempatkan pada : 

Lokasi Kerja : PANDAAN, JAWA TIMUR, INDONESIA 

Departement : KEAMANAN 

Sub Departement : KEAMANAN 1 

Section  : SECURITY 

Sub Section : SECURITY 1 

Jabatan  : WAKIL KETUA SECURITY 

NIK   : 10012001  

 

2. Apabila diperlukan, pekerja bersedia dipindah-tugaskan atau dipindahkan ke 

pekerjaan lain yang wajar. Dan penolakan pekerja atas pemindahan tersebut 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja ini dan dapat 

mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja atas prakarsa Pekerja. 

 

PASAL 2 

UPAH / GAJI 

 

Sistem pengupahan / Penggajian yang sudah disepakati adalah sesuai dengan 

Surat Keputusan tentang  Gaji, yakni sebagaimana awalnya adalah sesuai dengan 

upah kerja minimum (UMK) kabupaten Pasuruan, yakni sebesar Rp. 3.800.000. 

 

PASAL 3 

UPAH LEMBUR 

 

Jam kerja yang ditetapkan oleh pengusaha yaitu 7 jam sehari atau 40 jam 

seminggu untuk 6 hari kerja dan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari 

kerja. Apabila pekerja bekerja melampaui jam kerja tersebut, maka kelebihan jam 

kerja akan  diperhitungkan sebagai lembur. Nilai nominal untuk jam kerja 
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diperhitungkan Rp. 10.000/Jam nya, belum termasuk bonus dari perusahaan 

apabila bekerja di hari libur.  

 

PASAL 4 

POTONGAN UPAH 

 

Pekerja bersedia untuk diadakan pemotongan atas penghasilan (upah/gaji) oleh 

pengusaha kepada para pihak yang berkepentingan : 

 

1. Kepada PT. JAMSOSTEK berupa iuran : 

 

A. Untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7 % dari upah sebulan dengan 

Komposisi : 

- 3,7 % ditanggung oleh Pengusaha. 

- 2 %    ditanggung oleh Pekerja dari gaji pokok. 

 

B. JKK, JK dan JPK  Sepenuhnya ditanggung oleh Pengusaha sesuai standart. 

 

2. Pembayaran PPH : 5 % atau sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari 

penghasilan Bruto setelah dikurangi PTKP. 

 

PASAL 5 

CARA PEMBAYARAN 

Pembayaran dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 05 Bulan 

berikutnya dengan cara tunai langsung kepada pekerja sekaligus dengan slip gaji 

pekerja. 

PASAL 6 

KECELAKAAN KERJA 

 

Apabila terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja maka biaya perawatan diganti oleh 

pihak JAMSOSTEK / BPJS KETENAGAKERJAAN. 
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PASAL 7 

JANGKA WAKTU 

 

1. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Bulan  

terhitung   mulai    tanggal 20 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 20 

Juni 2020. 

 

2. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini dapat diperpanjang lagi untuk waktu 

yang sama, dan pihak pengusaha akan memberitahukan kepada pekerja 7 

(tujuh) hari sebelum waktu PKWT ini berakhir. 

 

3. Apabila sampai dengan tanggal akhir Perjanjian belum ada Perjanjian baru, 

maka Perjanjian dianggap telah berakhir atau tidak diperpanjang lagi. 

 

PASAL 8 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA 

UNTUK WAKTU TERTENTU 

 

1. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini berakhir apabila : 

a. pekerja meninggal dunia, 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, 

c..adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, atau 

d. adanya keadaan atau kejadian, yaitu : 

 pekerja/buruh tidak cakap melakukan pekerjaan, atau tidak 

mampu/tidak memungkinkan untuk diserahi tugas-tugas perusahaan 

yang dibebankan kepada yang bersangkutan, 

 pekerja/buruh menolak dipindah-tugaskan atau dipindahkan ke 

pekerjaan lain yang wajar. 
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 pekerja/buruh melakukan pelanggaran disiplin kerja atau kewajiban-

kewajiban karyawan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, atau 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

 

2. Apabila Pengusaha/Pekerja mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja 

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah 

pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 

ini. 

 

PASAL 9 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

1. Segala Perselisihan yang timbul antara Pengusaha dengan Pekerja sebagai 

akibat dari Perjanjian Kerja ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara 

musyawarah dengan jiwa dan semangat Hubungan Industrial Pancasila. 

 

2. Apabila dalam usaha penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai suatu 

mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pegawai 

mediasi, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2  Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). 

 

PASAL 10 

LAIN – LAIN 

 

1. Selain syarat-syarat kerja tersebut diatas berlaku pula ketentuan-ketentuan 

dalam PKB, Peraturan Pelaksanaan atau Peraturan Tenaga Kerja yang berlaku. 
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2. Setiap pelanggaran atas ketentuan diatas, maka pekerja bersedia diambil 

tindakan atau sanksi sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan Perusahaan atau 

Peraturan Ketenagakerjaan lainnya. 

 

PASAL 11 

PENUTUP 

 

1. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini ditanda tangani oleh kedua Pihak 

serta diketahui oleh pejabat kantor Departemen Tenaga Kerja, setelah dibaca 

dengan seksama dan diteliti serta dimengerti dalam keadaan sadar, sehat 

jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. 

 

2. Perjanjian Kerja untuk waktu Tertentu ini dibuat rangkap 2 (Dua) yang masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

PANDAAN, 19 MARET 2020 

PENGUSAHA       PEKERJA 

 

 

 

RESY APRISTA       AFRIZAL 

    HRD 
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KELOMPOK II 
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PT LIMA JAKA PERKASA 

Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo, 

Email : ptlimajakaperkasa@gmail.com Phone 031 220 112 4 

 

SURAT PERJANJIAN  KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PEKERJA 

TETAP) 

No: 0221/ PKWTT / PT. LJP / III / 2020 

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua ribu Dua 

Puluh telah diadakan Perjanjian  Kerja antara pihak – pihak : 

1. Nama   : Mebizavesa Eltugrul,SH.MH. 

Jabatan  : Direktur PT. Lima Jaka Perkasa 

Alamat   : Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE 

Sidoarjo 

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Lima Jaka Perkasa yang 

selanjutnya  disebut  Pihak Pertama. 

2. Nama   : Abdul Kodir 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat Tgl Lahir : GRESIK, 09 Juni 1980 

Pendidikan  : Sarjana  

No.KTP  : 352512 030780 0002 

Alamat   : Desa Sukowati RT 01/10 Bungah-Gresik. 

Dalam hal ini bertindak dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut 

Pihak Kedua. 

Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing 

spare part motor,berdasar Akta Notaris No.1 Tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat 

Ijin Operasional dari Disnaker Sidoarjo No. 560/80/404.3.3/2012 tertanggal 19 

Januari 2012 dan Pihak Kedua adalah pekerja yang melamar kepada Pihak 

Pertama. 
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Oleh sebab itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengadakan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dimana Pihak Pertama memberikan 

kesempatan kerja sesuai surat lamaran kerja Pihak Kedua. Sesuai surat lamaran 

kerja (terlampir) sesuai kebutuhan yang ada di Pihak Pertama dan ditempatkan di 

lingkungan PT.Lima Jaka Perkasa Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat 

SIRIE Sidoarjo dan Pihak Kedua menerima serta sanggup melaksanakan kerja 

yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan syarat-syarat yang diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

Ruang Lingkup Pekerjaan 

 

1. Pihak Pertama menempatkan kerja  kepada Pihak Kedua dengan jangka waktu 

tidak tertentu dan harus bersedia ditempatkan di lingkungan PT.Lima Jaka 

Perkasa Jln. Lingkar Timur no.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo, dimana 

surat penugasan tersebut mutlak dan harus dilaksanakan. 

2. Pihak Pertama menawarkan Pekerjaan sesuai kebutuhan dan Pihak Kedua 

sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan kondisi upah, jam kerja, 

jangka waktu kerja tidak tertentu dalam perjanjian ini.  

3. Dengan dipercayakannya sistem kerja tersebut kepada Pihak Kedua,maka 

Pihak Kedua berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung 

jawab, dan bisa menjaga data kerahasiaan perusahaan. 

4. Pihak Kedua bersedia dituntut sesuai dengan undang – undang dan peraturan 

yang berlaku apabila terbukti membawa dan membocorkan data dan 

kerahasiaan milik perusahaan kepada orang lain. dan/atau Pihak Ketiga. 

 

Pasal 2 

Status Pihak Kedua 

1. Dalam Perjanjian Kerja ini status pihak kedua adalah pekerja dalam masa 

percobaan dulu selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan evaluasi serta penilaian 

kinerja pihak kedua selama masa percobaan berlangsung. 
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2. Setelah dilakukan masa percobaan  maka pihak kedua bekerja hingga berumur 

55 tahun, dan atau lebih sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan/atau hal 

lain sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 9 perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu ini (tentang berakhirnya hubungan kerja). 

3. Pihak Kedua bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut sampai 

waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian ini. 

4. Pihak Kedua dilarang merangkap bekerja di tempat lain selama mengikatkan 

diri dalam perjanjian ini, walaupun diluar jam kerja kecuali merangkap 

pekerjaan ada surat ijin tertulis dari Pihak Pertama, dan atas pelanggaran ini 

maka perjanjian ini akan batal demi hukum, sehingga Pihak Kedua dianggap 

mengingkari perjanjian dan bisa dikategorikan mengundurkan diri dengan 

tidak menerima imbalan apapun. 

Pasal 3 

Jam Kerja  

Pihak Kedua bekerja 40 jam dalam waktu satu minggu dan diatur sesuai tempat 

bagian dan mengikuti alur kerja perusahaan dimana Pihak Kedua di tempatkan 

kerja seperti diatur dalam shift sebagai berikut : 

 

Senin – jum’at Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 16.00 wib 

                         Shift II : Pukul 19.00 wib s/d 04.00 wib 

Sabtu  Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 12.00 wib 

   Shift II : Pukul 15.00 wib s/d 20.00 wib 

Jam istirahat selama  1 jam sesuai diatur ketentuan dari masing masing 

departement dimana pihak kedua ditempatkan bekerja.  

 

Pasal 4 

Upah 
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1. Pihak Pertama memberikan upah kepada Pihak Kedua sesuai berlakunya 

ketentuan pemerintah berdasar Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo.   

2. Apabila dalam pekerjaan belum selesai dan diperlukan lembur maka pihak 

pertama mengeluarkan surat perintah lembur (SPL) dan pihak kedua baru 

boleh mengadakan lembur. 

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa upah tidak dibayar apabila 

Pihak Kedua tidak hadir bekerja. 

4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pembayaran imbalan 

dilakukan pada akhir bulan setiap tanggal 27 setiap bulannya dengan melalui 

transfer Bank Mandiri . 

5. Pihak Pertama memberikan Tunjungan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (kali) 

UMK apabila masa kerja telah mencapai 1 tahun dan/atau lebih, namun 

apabila belum mencapai akan dibayar secara proposional sesuai ketentuan 

Permenaker No.Per.04/Men/1994. 

6. Pihak Kedua mendapatkan pakaian seragam sebanyak 2 (dua) buah dalam 1 

(satu) tahun yang waktu pembagiannya akan diatur kemudian. 

 

Pasal 5 

BPJS Ketangakerjaan dan BPJS Kesehatan 

1. Untuk melindungi Pihak Kedua dalam menjalankan pekerjaan maka Pihak 

Kedua diikutkan oleh pihak pertama dalam  Program BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jamina Pensiun (JP) dan 

Jaminan Pemeliharan Kesehatan ( JPK). 

2. Pihak Kedua akan dipotong gajinya sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

Undang Undang BPJS beserta aturan teknisnya. 

 

Pasal 6 

Cuti  
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1. Pihak Kedua akan mendapatkan cuti tahunan selama dua belas hari setelah 

Pihak Kedua bekerja dua belas bulan (1 tahun) sejak ditanda tanganinya 

perjanjian ini. 

2. Dimana cuti yang diberikan pada pasal 6 ayat 1 tersebut dibagi menjadi 

dua, yaitu cuti bersama yang ditentukan oleh perusahaan dan pengajuan 

cuti yang diajukan oleh pihak pekerja. 

3. Apabila cuti tidak diambil ditahun kedua (masa berlaku tahun berikutnya) 

maka cuti dianggap hangus. 

4. Hak cuti lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam 

perjanjian lanjutan dan/atau dibuatkan addendum di peraturan perusahaan. 

 

Pasal 7 

Jangka Waktu Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan Pihak 

Kedua berumur 55 tahun dan atau sesuai diatur dalam pasal 9 perjanjian ini. 

 

Pasal 8 

Tata Tertib Bagi Pihak Kedua 

1. Pihak Kedua bersedia tepat waktu masuk kerja, istirahat maupun saat 

pulang kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan 

dimana Pihak Kedua bekerja. 

2. Pihak Kedua bersedia mentaati ketentuan dan peraturan, juga perintah 

kerja baik lisan maupun tulisan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, 

dst. 

3. Pihak Kedua tidak akan meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja 

tanpa seizin pemimpin kelompok kerja atau kepala bagian. 

4. Pihak Kedua bersedia bekerja dengan system shift dan rolling jika 

dikehendaki oleh Pihak Pertama. 

5. Pihak Kedua bertanggung jawab serta memelihara dengan baik atas barang 

atau alat yang digunakan alat-alat, sehubungan dengan pekerjaan masing-
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masing, dan apabila Pihak Kedua melakukan kecerobohan atau tindakan 

yang disengaja dan atau tidak disengaja yang dapat merusakkan barang-

barang milik Pihak Pertama atau Perusahaan dalam bentuk uang atau 

penggantian barang yang sama. 

6. Pihak Kedua dilarang merokok dilingkungan Perusahaan. 

7. Pihak Kedua dilarang berpindah kerja kebagian lain tanpa ada perintah 

dari Kabagnya (Wakilnya), jika ada perintah dari Kabag (Wakilnya) Pihak 

Kedua harus bersedia. 

8. Pihak Kedua wajib beristirahat ditempat yang telah disediakan. 

9. Pihak Kedua dilarang melakukan transaksi keuangan dalam bentuk apapun 

didalam ruang proses produksi. 

10. Pihak Kedua yaitu Karyawan laki-laki harus berambut pendek dan rapi. 

11. Pihak Kedua yang tidak masuk kerja dilarang mengambil gaji atau 

diwakilkan. 

12. Pihak Kedua bersedia dan melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan 

oleh Pihak Pertama atau Pengusaha dengan sebaik-baiknya, disiplin, jujur 

dan bertanggung jawab. 

13. Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya Pihak Kedua atau pekerja wajib 

mentaati segala perintah, petunjuk instruksi dari Pihak Pertama atau 

Pengusaha atau orang yang ditunjuk sebagai atasannya dibagian masing-

masing baik secara lisan maupun secara tertulis. 

14. Pihak Kedua atau Pekerja, wajib berperilaku baik, berpakaian seragam, 

mengenakan kartu pengenal diri yang asli, tidak bertato, dan bagi pekerja 

laki-laki rambut rapi (tidak panjang), tidak memakai anting-anting. 

15. Pihak Kedua atau Pekarja dilarang memakai barang hasil produksi 

Perusahaan di dalam Perusahaan walaupun barang tersebut dibeli dari luar 

Perusahaan. 

16. Pihak Kedua atau Pekerja dilarang menggunakan alat-alat kerja milik 

Perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan lain atau kepentingan pribadi. 

17. Pihak Kedua atau Pekerja dilarang membawa tas ke tempat kerja dan 

berjualan di dalam perusahaan. 

18. Pihak Kedua dilarang merokok dilingkungan pabrik. 
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Pasal 9 

Berakhirnya Perjanjian Kerja 

1. Perjanjian Kerja ini berakhir karena : 

a. Masa berlakunya habis sesuai pasal 7. 

b. Pihak Kedua meninggal dunia. 

c. Bahwa Pihak Kedua telah berumur 55 ( lima puluh lima) tahun. 

d. Pihak Kedua mengundurkan diri. 

e. Karena keadaan memaksa/force majeur seperti tercantum 

dalam pasal 12 perjanjian ini. 

f. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini Pihak Kedua akan 

mendapatkan uang  jasa masa kerja dan uang pengganti hak 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Perjanjian kerja ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya apabila 

: 

a. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugas/pekerjaan 

dengan baik, berdasarkan penilaian dari Pihak Pertama maupun 

pihak yang memborongkan pekerjaan. 

b. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut, dan sudah 

dipanggil melalui surat pemberitahuan sampai dua kali tidak 

hadir untuk bekerja. 

c. Pihak Kedua melanggar perjanjian kerja yang telah 

ditandatangani dan/atau melanggar paraturan Perusahaan 

PT.Lima Jaka Perkasa. 

d. Pihak Kedua mencuri, menggelapkan barang milik perusahaan 

Pihak Pertama maupun Perusahaan dimana Pihak Kedua 

ditempatkan bekerja, Pihak Kedua mabok, Madat, 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, 

merokok di lokasi Perusahaan dan atau tempat kerja serta tidur 

dalam jam kerja di tempat kerja. 
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e. Pihak Kedua melakukan perbuatan asusila, judi di lokasi 

perusahaan. 

f. Pihak Kedua memberikan keterangan palsu atau dipalsukan. 

g. Pihak Kedua terbukti dengan sengaja dan atau karena 

kecerobohannya mengakibatkan rusaknya barang milik 

perusahaan . 

h. Pihak Kedua terbukti dengan sengaja membocorkan rahasia 

Perusahaan yang diketauinya kepada pihak lain. 

i. Pihak Kedua menolak perintah yang layak dari Pihak 

Perusahaan PT.Lima Jaka Perkasa. 

j. Pihak Kedua menolak melaksanakan kerja shift, sebagaimana 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan PT.Lima Jaka Perkasa 

dan atau pihak yang memberikan pekerjaan pada Pihak 

Pertama. 

k. Pihak Pertama mengalami force majeur atau situasi yang diluar 

kemampuan perusahaan PT.Lima Jaka Perkasa. 

l. Pihak Kedua diketahui telah merokok dilingkungan pabrik. 

m. Melanggar tata tertib seperti yang tercantum dalam ketentuan 

pasal 8 Perjanjian Kerja ini/ telah mendapatkan SURAT 

PERINGATAN TERTULIS s/d ke III. 

n. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 

9 ayat 2 butir a sampai dengan antara Pihak Pertama dan Pihak 

Kedua, Pihak Kedua tidak akan menuntut ganti rugi dalam 

bentuk apapun, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 

uang pisah dan lain-lain. 

Pasal 10 

Pemberian Uang Pesangon, Uang Jasa, Uang Ganti Rugi serta Uang Pisah 

 

1. Pemberian Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi sesuai diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dalam perjanjian ini apabila Pihak Kedua diputus 
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hubungan kerjanya dan/atau berakhirnya perjanjian ini karena sesuai 

ketentuan pasal 9 ayat (1). 

2. Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri maka Pihak Kedua akan diberikan 

uang Pisah sebesar sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan. 

3. Apabila Pihak Kedua Meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan/atau 

kecelakaan ditempat lain maka Pihak Kedua mendapatkan uang santunan 

dari Pihak BPJS sedangkan perusahaan akan memberikan uang pemutusan 

hubungan kerja dengan pemberian sebesar sesuai Peraturan Perusahaan. 

4. Pihak Kedua tidak diberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi dan 

atau uang pisah apabila pemutusan hubungan kerjanya disebabkan oleh hal-

hal yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan/atau sesuai yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 huruf o 

sampai dengan p dalam perjanjian ini. 

5. Bahwa apabila Pihak Kedua mengundurkan diri harus dilakukan secara 

resmi melalui suart tertulis dan bermaterai dan dianggap sah, dimana surat 

pengunduran diri yang sudah mendapatakan persetujuan tidak bisa ditarik, 

dibatalkan dan atau dirubah dengan alasan apapun. 

 

Pasal 11 

Pensiun 

1. Pihak Kedua diharapkan bekerja terus menerus hingga masa kerja pensiun 

berusia 55 (lima puluh lima) tahun. 

2. Pihak Kedua masih diperbolehkan bekerja setelah usia pensiun 55 (lima 

puluh lima) tahun dengan dibuatkan surat perjanjian kontrak sampai usia 

maksimal 60 (enam puluh) tahun atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

3. Setelah masa usia pensiun maka pekerja akan mendapatkan Jaminan Hari 

Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun ( JP) dari pihak BPJS. 

Pasal 12 

Keadaan Memaksa (Force Majeur) 
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1. Jika terjadi keadaan memaksa, adanya peristiwa yang terjadi diluar 

kekuasaan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dapat diberhentikan sebelum 

usia pensiun dengan mendapatkan uang pisah atau uang pesangon. 

2. Yang dianggap force majeur adalah : bencana alam (gempa bumi, tanah 

longsor, dan banjir); kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, 

pemogokan, dan epidemic (wabah penyakit) diputus kontraknya oleh pihak 

pengguna jasa, tindakan pemerintah dibidang monoter yang langsung 

mengakibatkan kerugian luar biasa. 

Pasal 13 

Lain – lain 

 

1. Berakhirnya perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 

butir a sampai n antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka Pihak Pertama 

tidak memberikan uang pesangon, masa kerja,uang pisah dan Pihak Kedua 

tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. 

2. Apabila ada hal-hal yang belum terpenuhi apabila dikehendaki oleh kedua 

belah pihak akan dibuatkan/ addendum untuk mengatur ketentuan tersebut 

secara kekeluargaan dengan baik. 

3. Pihak Kedua dilarang memakai Logo, nama Perusahaan PT.Lima Jaka 

Perkasa keperluan organisasi, maupun keperluan pribadi atau hal lain tanpa 

seijin tertulis dari PihakPertama, atas pelanggaran ini maka hubungan kerja 

secara keseluruhan adalah batal demi hukum dan/atau perjanjian telah 

berakhir, dan atau penggunaan atribut parusahaan tersebut Pihak Kedua 

bersedia dituntut dimuka hukum dan bersedia diminta ganti rugi. 

 

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan telah dibaca dengan teliti serta 

dimengerti dan dipahami dan sanggup untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan 

sesuai yang tercantum dalam peraturan perusahaan, tata tertib yang tidak 

terpisahkan dengan perjanjian ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa paksaan 

dari pihak manapun dan perjanjian ini telah ditanda tangani diatas kertas 

bermaterai cukup pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian 
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ini, dalam rangkap dua  dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi 

kedua belah pihak, dengan mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata tentang 

kebebasan untuk berkontrak dan / atau membuat perjanjian. 

 Sidoarjo, 23 Maret 2020 

            Pihak Pertama                    Pihak Kedua 

  

 

 

 

Mebizavesa Ertugrul, S.H., M.H                                                              Abdul Kodir  

                   Direktur                          Pekerja 
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PT. ABCD 
Rukan Sentra Bisnis Artha Gading, Blok Z7Z No. 122 Surabaya 12345 

Phone : 082134567890 

====================================================== 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) 

Nomor : 090/HRD/PKWT/III/2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

I . Nama  : Sutarjo 

Jabatan  : HRD 

Instansi  : PT. ABCD 

Alamat   : Rukan Sentra Bisnis Artha Gading, Blok Z7Z No. 122 

Surabaya 

                                                                                                       

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ABCD, yang selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

 

I I . Nama Lengkap : Sri wahyuni 

No. KTP/ SIM : 12345678911235 

Tempat, Tgl. Lahir : Rawabebek, 07 April 1983 

Alamat                    : Jalan Fatmawati  

Telepon/HP  : 0123456789 

Email  : Sriwahyuni@yahoo.com 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

 

Pada hari ini, tanggal Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-

2018). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, 

dengan isi sebagai berikut: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 23  
 

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti PIHAK KEDUA 

telah mengetahui dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan atau peraturan-

peraturan lain yang berlaku di PIHAK PERTAMA. 

2. Demi kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal pengaturan kerja lembur 

maka PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk memenuhi 

peraturan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 2 

PENUNJUKAN SEBAGAI KARYAWAN 

  

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan 

PIHAK      KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK 

PERTAMA. 

2. Dalam perjanjian kontrak kerja ini, PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan 

sebagai Senior Sales & Marketing di lokasi PIHAK PERTAMA yang 

berlokasi di Rukan Sentra Bisnis Artha Gading (Blok Z7Z No. 122-123), 

Kelapa Gading Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14241. 

3. Pekerjaan sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) pasal ini dilaksanakan oleh 

PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal Dua, bulan 

Delapan, tahun Dua Ribu Delapan Belas  (02-08-2018) sampai dengan tanggal 

Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-11-2018). 

4. Apabila masa kontrak telah selesai sesuai tanggal berakhirnya kontrak maka 

hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban PIHAK PERTAMA 

memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya 

kepada PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan, kontrak dapat diperpanjang 

sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ditentukan kemudian.  

5. Selama masa berjalannya kontrak, PIHAK KEDUA dapat sewaktu-waktu 

mengundurkan diri dengan pemberitahuan lebih dahulu 1 bulan kepada 

PIHAK PERTAMA; sedangkan PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu 

memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.  
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6. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya 

masa percobaan, PIHAK PERTAMA wajib melakukan penilaian kinerja 

terhadap PIHAK KEDUA. 

 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama 

berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar tercipta 

ketenangan kerja dan ketenangan usaha. 

2. PIHAK KEDUA berhak : 

1.1.Menerima gaji dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur Surat 

Perjanjian Kerja (PKWT ) yang merupakan lampiran tidak terpisahkan 

dari Perjanjian ini.  

1.2. Mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan dari PIHAK 

PERTAMA setelah masa probation 3 (Tiga) Bulan. 

3. PIHAK KEDUA berkewajiban : 

3.1. Mentaati segala peraturan yang diberikan PIHAK PERTAMA. 

3.2. Memenuhi / melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diuraikan dalam 

uraian pekerjaan atau job description yang merupakan lampiran yang 

tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  

3.3.Merahasiakan semua informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang 

diterima atau diketahui olehnya – baik karena jabatannya, atau karena 

sebab lain – baik selama ia bekerja pada Pihak Pertama maupun setelah 

Perjanjian Kerja ini berakhir.  

3.4.Menyerahkan semua informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang 

diterima atau diketahui olehnya – baik karena jabatannya, atau karena 

sebab lain termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk hard 

copy, email, disket, CD, USB maupun dalam bentuk media lainnya; 

kepada atasannya.  
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Pasal 4 

SANKSI 

 

1. Bilamana PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban 

tersebut diatas, PIHAK PERTAMA berwenang memberikan teguran atau 

peringatan baik lisan maupun tulisan kepada PIHAK KEDUA. 

2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran atau peringatan 

tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja 

sebelum masa kontrak kerja berakhir, tanpa adanya kewajiban PIHAK 

PERTAMA memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti 

kerugian lainnya kepada PIHAK KEDUA. 

PASAL 5 

WAKTU DAN TEMPAT KERJA 

 

PIHAK KEDUA wajib mentaati waktu kerja sebagai berikut: 

 

Senin - Jumat : Jam 08.00 – 17.00 WIB 

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB 

  

*ketidakhadiran diperhitungkan waktu (lihat Peraturan Perusahaan) 

 

Pasal 6 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan 

perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara 

musyawarah. 

2. Apabila penyelesaian pada ayat satu di atas tidak berhasil, maka 

perselisihan akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI). 
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Pasal 7 

LAIN‐LAIN 

 

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini, akan diatur 

kemudian. 

2. Segala perubahan terhadap sebagian atau seluruh pasal-pasal dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan kedua belah pihak. 

3. Perjanjian ini dibuat bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum. 

 

Demikianlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh kedua belah 

pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan ataupun 

tekanan dari pihak manapun. 

 

 

    PIHAK PERTAMA                  PIHAK KEDUA 
 

 

 

 

 

                 

     (Sutarjo)                                            (Sri Wahyuni) 
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PT. SUMBER SEJAHTERA MANDIRI 
Jl. Raya Rungkut Industi No. 3, Surabaya, Jawa Timur Indonesia 

60165 
Telepon : (031) 999 3456 

 
 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

001/PKWT/III/2020 

Sehubungan dengan adanya pekerjaan di perusahaan yang dilakukan untuk 

memenuhi pesanan atau target tertentu dari Mitra Kerja Perusahaan, sehingga 

perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja baru untuk melakukan pekerjaan 

penunjang di unit produksi serta berdasarkan permohonan lamaran kerja yang 

diterima oleh perusahaan. 

Maka pada hari ini Selasa, 17 Maret 2020 bertempat di Surabaya Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua telah bersepakat dan saling menyetujui untuk mengadakan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut :   

Nama : FAHMI SHAHAB 

 Jabatan : Regional Manager Jawa Timur 

Berdasarkan Peraturan Direksi PT. Sumber Sejahtera Mandiri tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Di Lingkungan PT. Sumber Sejahtera 

Mandiri  Nomor: PER.02/Dir/XI/2019 tanggal 8 Novermber 2019 yang bertindak 

untuk dan atas nama PT Sumber Sejahtera Mandiri, selanjutnya di dalam 

perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 

Nama  : ALFIAN PRAMADHIKA PUTRA 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tgl Lahir  : Gresik, 04 Februari 2000 

Alamat      :DSN BANYUTAMI RT.01 DS.BANYUWANGI, 

      KEC. MANYAR, GRESIK 

NIK       : 3525100204950000 
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Menurut keterangannya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, 

selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. 

  

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut 

sebagai Para Pihak) telah sepakat dan setuju untuk mengadakan hubungan kerja 

melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dengan ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat sebagai berikut  

Pasal 1 

Hubungan Kerja dan Pekerjaan 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk mengadakan 

hubungan kerja yang diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan 

Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan 

penunjang yang bertugas sebagai Kepala Regu Reefer  atau pekerjaan penunjang 

lain di unit kerja Produksi atau unit kerja yang lain di perusahaan yang ada 

pekerjaan tambahan. 

Pasal 2 

Berlakunya Perjanjian 

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan saling setuju bahwa 

perjanjian kerja waktu tertentu ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 18 

Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2021 dan pengakhiran perjanjian kerja 

waktu tertentu ini tidak diperlukan adanya penetapan secara tertulis tentang 

pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. 

2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju bahwa perjanjian 

kerja waktu tertentu ini akan berakhir demi hukum dengan selesainya jangka 

waktu yang diperjanjikan atau pengakhiran/pemutusan hubungan kerja dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu ini. 

3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju apabila 7 (tujuh) hari 

sebelum selesainya masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu ini, Pihak 

Pertama tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka 
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hubungan kerja tersebut akan putus dengan sendirinya atau putus demi hukum 

hubungan kerjanya, dan Pihak Kedua di kemudian hari tidak akan menuntut 

Pihak Pertama dalam bentuk apapun termasuk tuntutan baik secara pidana 

maupun perdata. 

4) Hubungan Kerja dan segala hak serta kewajiban antara Pihak Pertama dengan 

Pihak Kedua ada dan dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian kerja waktu 

tertentu ini oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan berakhir ketika masa 

perjanjian ini berakhir. 

5) Bahwa bilamana di kemudian hari diketahui jika Pihak Kedua masih memiliki 

masa kerja dari perusahaan sebelumnya, maka Pihak Kedua sepakat untuk 

tidak membebankan dan menuntut hak, bunga berikut denda yang timbul 

kepada Pihak Pertama maupun Mitra Kerja Perusahaan Pihak Pertama. 

 

Pasal 3 

Pengupahan 

1) Pihak Pertama memberikan upah kepada Pihak Kedua setiap bulan sedangkan 

pajak (pph pasal 21) atas pembayaran upah dimaksud menjadi beban Pihak 

Kedua. 

2) Upah sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA 

sebesar sebagaimana Lampiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini; 

3) Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengalami perubahan sebagai 

akibat dari mutasi jenis pekerjaan dan/atau unit kerja atau bilamana ada 

perubahan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah atau perubahan 

kebijakan pengupahan yang ditetapkan Mitra Kerja Perusahaan. 

4) Upah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada setiap akhir 

bulan berjalan dengan memperhitungkan data presensi bulan sebelumnya. 

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban 

1) Pihak Pertama berhak: 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 31  
 

a. Menempatkan Pihak Kedua untuk bekerja di lingkungan kerja Pihak 

Pertama atau Mitra Kerja Perusahaan. 

b. Tidak memberikan upah kepada PHAK KEDUA karena tidak masuk kerja, 

apabila alasan tidak masuk kerja tersebut diluar alasan sebagai berikut: 

1) pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

2) pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

3) hpekerja/buruh tidak masuk bekerja karena alasan cuti, pekerja/buruh 

menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri 

melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau 

menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu 

rumah meninggal dunia; 

4) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara; 

5) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya; 

6) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 

7) pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 

8) pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan 

9) pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

c. Memotong pembayaran upah yang diterima Pihak Kedua untuk membayar 

iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan iuran lain yang 

menjadi beban pribadi Pihak Kedua. 

d. Memberikan teguran/peringatan/sanksi kepada Pihak Kedua atas tindakan 

pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan yang berlaku baik di 

lingkungan Perusahaan dan/atau Mitra Kerja Perusahaan. 

e. Memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Pihak Kedua melakukan 

pelanggaran sebagaimana tersebut pada perjanjian ini, PKB maupun 
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peraturan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama dan/atau Mitra Kerja 

Perusahaan. 

f. Mendapatkan ganti rugi dari Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam 

perjanjian ini serta ketentuan yang diperjanjikan antara Pihak Pertama 

dengan Mitra Kerja Perusahaan. 

g. Mengajukan tuntutan hukum kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut 

dalam perjanjian ini.  

h. Melakukan Mutasi ke Perusahaan Lain yang ada Pekerjaan Penunjang dari 

Mitra Kerja Perusahaan 

2) Pihak Pertama berkewajiban: 

a. Membayar upah kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam perjanjian ini. 

b. Mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan 

BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

c. Menyediakan pakaian seragam dan perlengkapan kerja kepada Pihak Kedua 

apabila terdapat kesepakatan antara Pihak Pertama dan Mitra Kerja 

Perusahaan 

3) Pihak Kedua berhak: 

a. Menerima upah sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini. 

b. Mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai 

ketentuan perundangan yang berlaku. 

c. Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan perundangan 

yang berlaku dengan tetap memperhatikan masa Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu Pihak Kedua. 

d. Mendapatkan hak cuti apabila memenuhi syarat ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Pihak Kedua berkewajiban: 

a. Mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang berlaku di lingkungan 

Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan 

b. Menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya seperti yang telah ditetapkan oleh 

Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 33  
 

c. Melakukan sendiri pekerjaannya, tidak boleh digantikan/dilakukan oleh 

orang lain. 

d. Mentaati perintah dan Prosedur Operasi Standard/Standard Operating 

Procedure (SOP) yang diberikan Pihak Pertama atau Mitra Kerja 

Perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan/penggunaan alat-alat yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

e. Mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang berlaku di lingkungan 

Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan 

f. Menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya seperti yang telah ditetapkan oleh 

Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 

g. Melakukan sendiri pekerjaannya, tidak boleh digantikan/dilakukan oleh 

orang lain. 

h. Mentaati perintah dan Prosedur Operasi Standard/Standard Operating 

Procedure (SOP) yang diberikan Pihak Pertama atau Mitra Kerja 

Perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan/penggunaan alat-alat yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

i. Menjaga reputasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Perusahaan 

dan Mitra Kerja Perusahaan. 

j. Memegang teguh rahasia terhadap siapapun mengenai segala apa yang 

diketahuinya dengan cara apapun tentang hal ikhwal Pihak Pertama dan 

Mitra Kerja Perusahaan dalam arti kata yang seluas-luasnya menurut 

penafsiran atau dalam batas hukum apapun tentang hal ikhwal yang berada 

dalam lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan, kelalaian atas 

kewajiban tersebut Pihak Pertama atau Mitra Kerja Perusahaan dapat 

mengajukan tuntutan untuk membayar ganti rugi menurut hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perusahaan Pihak 

Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 

k. Memperoleh ijin terlebih dahulu dari petugas yang ditunjuk oleh Pihak 

Pertama serta menginformasikan kepada Mitra Kerja Perusahaan dalam hal: 

1. Masuk kerja terlambat dan atau pulang lebih awal dari waktu jam kerja 

yang ditentukan. 

2. Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja. 
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3. Tidak masuk kerja. 

l. Bersikap sopan dan menjaga ketertiban baik di dalam maupun di luar 

lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan dan taat terhadap 

segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

m. Mematuhi dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di 

lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan 

n. Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi 

beban pribadi Pihak Kedua serta iuran lain yang menjadi kewajibannya 

sesuai peraturan perundang-undangan dan dipotongkan dari upah yang 

diterima Pihak Kedua setiap bulannya. 

Pasal 5 

Hari Kerja dan Jam Kerja 

 

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan saling setuju bahwa selama 

berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu ini, hari kerja dan jam kerja Pihak 

Kedua akan diatur oleh Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di 

perusahaan atau Mitra Kerja Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perudangan-undangan yang berlaku.  

2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju apabila Pihak Kedua 

dipekerjakan dengan sifat pekerjaan yang pelaksanaan pekerjaannya secara 

terus menerus, maka hari libur Pihak Kedua tidak mengikuti kalender resmi 

pemerintah namun didasarkan atas jadwal kerja yang telah ditentukan oleh 

Pihak Pertama dimana didalamnya telah ditentukan pula hari libur Pihak Kedua 

dengan jumlah sesuai sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju apabila dibutuhkan 

oleh Pihak Pertama dan didasarkan pada kebutuhan perusahaan maka Pihak 

Kedua bersedia untuk melaksanakan kerja lembur dengan melampirkan Surat 

Perintah Kerja Lembur. 
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4) Bilamana dalam pekerjaannya Pihak Kedua terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan kekaryawanan, maka Pihak Kedua akan mendapat hukuman 

disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin yang berlaku di Perusahaan. 

Pasal 6 

Tata Tertib dan Larangan Pihak Kedua 

1) Pihak Kedua sanggup dan bersedia untuk mematuhi segala peraturan - 

peraturan atau ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama maupun 

Mitra Kerja Perusahaan. 

2) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas pekerjaan sesuai yang 

ditetapkan berdasarkan jam kerja di lingkungan kerjanya. 

3) Pihak Kedua bertanggung jawab serta memelihara barang - barang dan  alat - 

alat milik Pihak Pertama/Mitra Kerja Perusahaan, apabila Pihak Kedua 

melakukan kecerobohan baik sengaja maupun tidak disengaja yang 

mengakibatkan kerusakan atau hilangnya barang milik Pihak Pertama/Mitra 

Kerja Perusahaan maka Pihak Kedua harus mengganti kerugian tersebut 

kepada Pihak Pertama. 

4) Pihak Kedua setelah mengetahui, mengerti, memahami, menyetujui maka 

bersedia untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

instruksi kerja, standar operasional prosedur, ketetapan atau keputusan 

Pimpinan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan Pihak Pertama dan Mitra 

Kerja Perusahaan. 

5) Pihak Kedua bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan hasil yang 

semaksimal mungkin dan mutu kerja yang baik, sesuai standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 

6) Pihak Kedua dengan alasan apapun dilarang : 

a. Tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan pemberian tugas dan 

penempatan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Mitra Kerja 

Perusahaan. 

b. Memindahtangankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

orang lain atau pihak lain termasuk rekan kerja tanpa mendapat 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 
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c. Menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang diberikan Pihak 

Pertama atau atas nama Pihak Pertama dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Meninggalkan tempat kerja selama jam kerja belum berakhir tanpa ijin 

dari Pihak Pertama atau pihak yang berwenang untuk itu. 

e. Melaksanakan tugas tanpa memakai pakaian seragam kerja, tanda 

pengenal dan/atau alat pelindung diri (APD) yang telah ditentukan. 

f. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika, atau memakai obat-

obatan terlarang lainnya pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja. 

g. Membawa barang/uang milik Pihak Pertama atau milik teman sekerja atau 

milik tenaga kerja Pihak Pertama tanpa izin dan/atau prosedur yang benar. 

h. Menguasai barang/uang milik Pihak Pertama atau milik teman sekerja atau 

milik tenaga kerja Pihak Pertama tanpa izin dan/atau prosedur yang benar. 

i.  Tidak hadir/absen bekerja selama 6 (enam) hari kerja atau lebih secara 

berturut-turut, atau selama 10 hari atau lebih tidak secara berturut-turut 

dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan secara tertulis 

yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dianggap sebagai pengakhiran 

perjanjian. 

j. Membongkar/membocorkan rahasia/mencemarkan nama baik Pihak 

Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali 

untuk kepentingan Negara. 

k. Menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman secara fisik 

atau mental yang membahayakan Direksi dan/atau tenaga kerja Pihak 

Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan, baik dilakukan sendiri atau 

menyuruh orang lain untuk melakukan. 

l. Membujuk, menghasut tenaga kerja lain untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta 

peraturan perundangan yang berlaku. 

m. Berkelahi, menyerang, mengintimidasi atau menipu tenaga kerja lain, 

memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar 

lingkungan kerja Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 
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n. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan 

atau melakukan perjudian pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja. 

o. Mengikuti kegiatan atau organisasi terlarang, politik maupun organisasi 

yang bertujuan atau terbukti berkeinginan membubarkan, melawan atau 

menutup kegiatan usaha Pihak Pertama, dan Mitra Kerja Perusahaan 

maupun Pemerintahan yang sah. 

p. Dengan ceroboh atau baik sengaja maupun dengan tidak sengaja merusak, 

merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Pihak 

Pertama atau pihak lain di lingkungan kerja dimana Pihak Kedua bekerja. 

q. Melakukan pungutan liar atau melakukan perbuatan yang secara langsung 

maupun tidak langsung dapat merugikan Pihak Pertama dan Mitra Kerja 

Perusahaan. 

r. Merusak, menggunakan atau membawa keluar tanpa ijin Pihak Pertama 

terhadap barang-barang milik Pihak Pertama dan/atau Mitra Kerja 

Perusahaan seperti : alat-alat atau barang-barang lainnya, dengan 

demikian, kerusakan dan atau kerugian yang diderita Pihak Pertama 

dan/atau dan Mitra Kerja Perusahaan sebagai akibat atau kelalaian Pihak 

Kedua tersebut menjadi beban Pihak Kedua atau tenaga kerja yang 

bersangkutan dengan cara pemotongan bagian imbal gaji/upah. 

s. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan dirinya atau teman 

sekerjanya dalam keadaan bahaya sehingga ia ataupun teman sekerjanya 

tidak dapat menjalankan pekerjaannya. 

t. Menyalahgunakan tugas/pekerjaan untuk mencari keuntungan bagi dirinya 

sendiri atau orang lain.  

u. Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan/atau perjanjian 

Kerja Bersama yang di berlakukan oleh Pihak Pertama atau Mitra 

Kerja/perusahaan Pemberi Kerja yang di tempati Pihak Kedua. 

v. Pelanggaran sebagaimana huruf a hingga t di atas adalah tergolong 

pelanggaran berat dan akan ditindak lanjuti dengan sanksi sebagaimana 

Peraturan Perusahaan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 
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Sanksi 

Pihak Pertama dapat memberikan surat teguran/peringatan tertulis kepada Pihak 

Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari 

kalender atau peringatan pertama sekaligus untuk terakhir kalinya untuk kategori 

pelanggaran berat. 

Pasal 8 

Pengunduran Diri dan Ganti Rugi 

1) Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk mengajukan pengunduran diri, maka 

Pihak Kedua wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri 

2) Sebelum tanggal pengunduran diri berlaku secara efektif, Pihak Kedua wajib 

untuk tetap melaksanakan kewajibannya. 

3) Apabila ketentuan pengunduran diri sebagaimana ayat 1) Pasal ini tidak 

dilaksanakan, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama sebesar 

biaya seleksi dan rekrutmen yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk 

Pihak Kedua. 

4) Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan ganti rugi sebagaimana tertuang 

pada Pasal 62 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Pasal 9 

Risiko Kerugian 

1) Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama maupun Mitra kerjanya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua, maka Pihak 

Kedua wajib mengganti kerugian yang diderita Pihak Pertama maupun Mitra 

Kerja Perusahaan. 

2) Pihak Kedua harus mengganti semua kerugian sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini.  

3) Pembayaran Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas 

diperhitungkan langsung dengan gaji yang belum diterima dan/atau kompensasi 

yang akan diterima dan sumber-sumber lain milik Pihak Kedua 
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4) Terhadap pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, 

dilakukan secara serta merta dan tidak memerlukan persetujuan Pihak Kedua, 

dan klausul ini berlaku juga sebagai surat kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak 

Pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. 

5) Pihak Kedua menjamin untuk membebaskan Pihak Pertama sepenuhnya dari 

segala tuntutan gugatan/sanggahan dari pihak lain sehubungan dengan adanya 

kelalaian/kesalahan Pihak Kedua. 

Pasal 10 

Kecelakaan Kerja 

1) Pihak Pertama bermaksud untuk melindungi keselamatan diri Pihak Kedua 

dengan mengikutsertakan dalam program perlindungan tenaga kerja yang 

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya Pihak Kedua tidak 

berkeberatan dan tidak menuntut ganti kerugian kepada Pihak Pertama 

bilamana Pihak Kedua belum mengirimkan formulir pendaftaran dan berkas 

administratif penunjang sebagai dasar pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan 

sebelum mulai bekerja ataupun bilamana kesalahan tersebut bukan diakibatkan 

secara langsung oleh Pihak Pertama seperti: 

a. Kesalahan yang diakibatkan oleh Pihak BPJS Ketenagakerjaan, pihak 

Ketiga atau asuransi lain; 

b. Adanya tunggakan atau denda iuran dari Pihak Kedua maupun tempat 

kerjanya sebelumnya/dahulu; 

c. Belum bekerjanya sistem perlindungan atau cover fasilitas BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut yang bukan diakibatkan oleh kesalahan Pihak 

Pertama. 

2) Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak akan menuntut atau 

menggugat secara tanggung renteng kepada Pihak Pertama maupun Mitra 

Kerja Perusahaan atas Kecelakaan kerja yang terjadi akibat:  

a. Kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua yang mengakibatkan kerusakan 

atau kerugian materiil Pihak Pertama dan/atau Mitra Kerja Perusahaan 

menjadi tanggung jawab / beban Pihak Kedua; 
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b. Kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua yang mengakibatkan cidera atau 

mengakibatkan meninggalnya Pihak Kedua dan/atau orang lain maka 

menjadi tanggung jawab/beban Pihak Kedua. 

Pasal 11 

Pengakhiran atau Pemutusan Perjanjian 

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju bahwa Pihak 

Pertama dapat mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu ini secara langsung 

tanpa memerlukan surat peringatan/panggilan dahulu salah satunya atas 

pelanggaran terhadap perjanjian kerja ini, peraturan perusahaan ataupun 

peraturan Mitra Kerja Perusahaan apabila :  

a. Pihak Kedua melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar 

perusahaan 

b. Pihak Kedua mengikuti atau melakukan mogok kerja secara tidak sah. 

c. Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan tata tertib yang ditetapkan 

perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan 

dan/atau peraturan Mitra Kerja Perusahaan.  

d. Adanya kelebihan tenaga kerja di bagian tertentu dikarenakan efisiensi 

dan/atau berkurangnya pekerjaan di perusahaan. 

e. Pihak Kedua melakukan kesalahan atau pelanggaran berat, namun tidak 

terbatas pada : 

1. Mencuri barang milik perusahaan dan/atau Mitra Kerja Perusahaan  

2. Melakukan tindakan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar 

tentang segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan, hasil pekerjaan 

ataupun barang inventaris milik perusahaan sehingga menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan; 

3. Melakukan tindakan mengancam, kekerasan fisik ataupun menimbulkan 

keributan di lingkungan perusahaan sehingga mengganggu suasana 

bekerja ataupun ketenangan berusaha dari pengusaha atau Mitra Kerja 

Perusahaan. 

4. Melakukan kecerobohan atau tindakan yang dapat membahayakan 

keamanan dan merusak baik terhadap produk-produk yang dihasilkan 
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oleh perusahaan, Mitra Kerja Perusahaan maupun keamanan lingkungan 

perusahaan.  

5. Mengajak rekan kerja untuk melakukan tindakan yang menentang 

kebijakan perusahaan / perintah pimpinan atau Peraturan Perusahaan 

dan/atau Mitra Kerja Perusahaan  sehingga menimbulkan suasana kerja 

yang tidak kondusif ataupun tidak harmonis; 

6. Tidak hadir/absen bekerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara 

berturut-turut, atau selama 10 hari atau lebih tidak secara berturut-turut 

dalam sebulan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan 

bukti yang sah, dianggap dengan sendirinya mengundurkan diri. 

f. Melakukan kesalahan atau pelanggaran kembali, dimana sebelumnya telah 

diberikan surat peringatan. 

g. Pihak kedua menolak untuk di mutasi pada unit kerja lain di perusahaan 

atau Mitra Kerja Perusahaan yang ada pekerjaan penunjang. 

h. Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dalam 

Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Peraturan Mitra Kerja 

Perusahaan yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat dapat 

dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), baik melalui peringatan atau 

tanpa peringatan. 

2) Para Pihak sepakat bahwa Pemutusan Perjanjian dapat terjadi dengan sebab-

sebab sebagai berikut : 

a. Pengembalian oleh Mitra Kerja Perusahaan dengan alasan apapun, 

termasuk namun tidak terbatas pada alasan kompetensi, efisiensi, 

kebijakan/usulan Mitra Kerja Perusahaan.  

b. Adanya perjanjian bersama berakhirnya hubungan kerja antara Pihak 

Pertama dengan Pihak Kedua 

c. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. 

d. Pihak Kedua menyatakan berhenti atau mengundurkan diri atas kemauan 

sendiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu tersebut Pasal 2 Perjanjian 

dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pihak Pertama 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya setelah mendapat persetujuan 
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terlebih dahulu dari Pihak Pertama dengan tetap memperhatikan Ganti 

Rugi sebagaimana Pasal 8 Perjanjian ini. 

e. melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja maupun pelanggaran 

peraturan Pihak Pertama yang dapat menyebabkan Pihak Kedua 

diberhentikan dengan/tidak hormat oleh Pihak Pertama. 

f. Pihak Kedua dinyatakan : 

1. Meninggal dunia; 

2. Sakit/berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan 

yang dinyatakan oleh surat keterangan tertulis dari dokter; 

3. Karena cacat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat bekerja 

untuk semua jenis pekerjaan atau terkena penyakit yang membahayakan 

diri sendiri, orang lain atau lingkungan kerjanya. 

g. Pihak Pertama dibubarkan/dilikuidasi oleh para pemegang sahamnya yang 

dinyatakan/diputuskan dalam Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para 

Pemegang Saham dan/atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang 

berkekuatan hukum tetap bahwa Pihak Pertama sudah tidak dapat lagi 

menjalankan kegiatan usahanya. 

h. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht). 

3) Apabila perjanjian kerja berakhir atas pengembalian oleh Mitra Kerja 

Perusahaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian ini, sedangkan periode 

perjanjian kerja waktu tertentu belum berakhir, maka Pihak Kedua sepakat 

dan setuju untuk tidak menuntut ganti rugi atas sisa perjanjian kerja waktu 

tertentu yang belum dilalui atau dijalani. 

4) Secara sepihak Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian dengan 

mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 

Burgerlijk Wetboek/KUH Perdata (sepanjang menyangkut Pemutusan 

Perjanjian), sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut dalam 

Perjanjian ini, apabila Pihak Kedua berhenti atau mengundurkan diri atas 

kemauan sendiri tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama dan tidak 

mengindahkan peringatan-peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis dan 
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berturut-turut atau pertama sekaligus terakhir oleh Pihak Pertama untuk 

menepati dan memenuhi isi Perjanjian; 

5) Tindak lanjut Pemutusan Perjanjian sepihak oleh Pihak Pertama sebagaimana 

tersebut di atas, Pihak Pertama berhak untuk mengajukan tuntutan hukum 

kepada Pihak Kedua atas pemenuhan pembayaran Ganti Rugi sebagaimana 

tersebut Pasal 8 Perjanjian ini; 

6) Perjanjian Kerja Pihak Pertama dengan Mitra Kerja Perusahaan berakhir 

sebelum selesainya jangka waktu perjanjian atau tidak diperpanjang. 

Pasal 12 

Jaminan 

1) Pihak Kedua dengan ini menjamin kepada Pihak Pertama bahwa di dalam 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu ini maupun setelah perjanjian kerja 

waktu tertentu ini berakhir tidak akan melakukan tuntutan kepada Pihak 

Pertama untuk melakukan perubahan status hubungan kerja dari tenaga kerja 

dengan hubungan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu 

tertentu  menjadi hubungan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu atau hubungan kerja yang diperjanjikan dengan bentuk 

lain. 

2) Apabila terjadi pergantian Pihak Pertama sebagai perusahaan penerima 

penyerahan pekerjaan, maka: 

a. Selambat-lambatnya sebelum berakhirnya perjanjian pengalihan pekerjaan, 

Pihak Pertama wajib mengurus dan pengalihan Pihak Kedua (tenaga kerja) 

kepada perusahaan penerima penyerahan pekerjaan baru yang 

memenangkan tender pekerjaan dari Mitra Kerja Perusahaan. 

b. Pihak Pertama berupaya agar hak-hak Pihak Kedua termasuk syarat-syarat 

kerja sekurang-kurangnya sama pada perusahaan penerima penyerahan 

pekerjaan baru yang memenangkan tender pekerjaan berikutnya, dengan 

penyesuaian Upah yang memperhitungkan akumulasi masa kerja sebagai 

dasar penentuan Upah selanjutnya; 

c. Pihak Kedua berhak atas surat keterangan pengalaman kerja (experience 

letter) dari Pihak Pertama yang sekurang-kurangnya memuat lamanya 
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hubungan kerja, pelaksanaan pekerjaan (job) dan alasan berakhirnya 

hubungan kerja pada Pihak Pertama; 

d. Masa kerja Pihak Kedua pada Pihak Pertama, dapat diperhitungkan dan 

diakumulasikan menjadi masa kerja pada perusahaan penerima penyerahan 

pekerjaan baru yang memenangkan tender berikutnya sepanjang dapat 

dibuktikan dengan keterangan pengalaman kerja; 

e.   Dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

Pasal 13 

Larangan Kerja Rangkap 

Pihak Kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak 

diperkenankan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun.  

Pasal 14 

Perubahan Perjanjian 

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju untuk tidak 

melakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini atau melakukan tambahan 

(adendum) tanpa adanya kesepakatan tertulis antara Pihak Pertama dan Pihak 

Kedua terlebih dahulu. 

2) Bahwa terhadap adanya perubahan isi perjanjian ataupun tambahan (adendum) 

dan lain-lainnya terhadap perjanjian kerja waktu tertentu ini tanpa terlebih 

dahulu adanya kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak kedua, maka 

berakibat perubahan perjanjian ataupun tambahan (adendum) dan lain-lain 

tersebut adalah batal. 

Pasal 15 

Keseluruhan Perjanjian 

1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam perjanjian ini yang juga diatur dalam 

Peraturan Perusahaan atau Peraturan Mitra Kerja Perusahaan, maka Para 

Pihak Sepakat memilih tunduk pada perjanjian ini dan mengesampingkan 
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ketentuan dalam Peraturan Perusahaan atau Peraturan Mitra Kerja 

Perusahaan.  

2) Para Pihak telah membubuhkan tandatangannya yang dimaksudkan sebagai 

bukti telah membaca, mempelajari dan memahami setiap ketentuan Pasal 

setiap lembar yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.  

Pasal 16 

Force Majeure 

1) Force Majeure (keadaan memaksa) ialah keadaaan atau peristiwa yang terjadi 

diluar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan 

terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan. 

2) Di bawah ini merupakan kejadian force majeure : 

a.    Gempa bumi, angin topan, banjir tanah longsor, sambaran petir, ledakan 

benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya. 

b  Sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum 

dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter.  

c.  Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah 

3) Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, maka PIHAK PERTAMA 

dibebaskan dari kewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA. 

Pasal 17 

Penundukan Diri terhadap Kontrak   

Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan 

tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan 

Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak  . 

Pasal 18 

Penutup 

Segala surat - menyurat, surat keputusan, standar operasional prosedur  atau 

dokumen ataupun memo perusahaan dan lain - lain yang berkaitan dengan 

perjanjian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu 

kesatuan dengan perjanjian ini maupun Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan 
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Mitra Kerja Perusahaan.Demikian perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat dalam 

rangkap 2 (dua) asli da ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua 

dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah membaca isi perjanjian kerja waktu 

tertentu ini dengan teliti, seksama, dan tanpa paksaan dari pihak manapun maka 

masing-masing pihak telah membubuhkan tanda-tangan sebagaimana tersebut 

dibawah ini. 

PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

 (FAHMI SHAHAB)                              (ALFIAN PRAMADHIKA PUTRA 
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SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 

 

 
  

Pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020, Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

  

Nama                                    : Muhammad Tarkim 

Jabatan                                  : Direktur 

Alamat                                  : Prum. Pandean Regency 412a. Sidoarjo 

  

Dalam hal ini bertindak atas nama PT Sanjipak Sentosa dan setelah itu disebut 

Pihak Pertama (I). 

  

Nama                                      : Slamet Riyadi 

Tempat & Tanggal Lahir      : Surabaya, 22 Juli 1985 

Alamat                                    : Prum. Tangkis Satoe 05. Sidoarjo 

Nomor KTP                            : 021111995123192 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, dan setelah itu disebut 

Pihak Kedua (II). 

  

PASAL 1 

PERNYATAAN - PERNYATAAN 

 

1. Pihak Pertama sudah menjelaskan persetujuannya untuk menerima Pihak 

Kedua sebagai Pekerja Waktu Tertentu; 

2. Pihak kedua menyatakan kesediannya sebagai Pekerja Waktu Tertentu 

yang mana patuh terhadap peraturan, ketentuan, dan sistem kerja yang 

berlaku pada Perusahaan Pihak Pertama. 

  

PASAL 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
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1. Jabatan yang akan dijalankan oleh Pihak Kedua sebagai Pekerja Waktu 

Tertentu pada Pihak Pertama adalah sebagai Muhammad Tarkim 

(Direktur). 

2. Dalam tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Pihak Kedua akan 

bertanggung jawab kepada Slamet Riyadi (Maneger). 

3. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain di 

samping yang telah dijelaskan pada ayat satu, terkecuali atas kesepakatan 

tercatat dari Pihak Pertama. 

  

PASAL 3 

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA 

 

1. Kesepakatan Kerja ini berlaku untuk periode waktu tertentu selama 16 

Maret 2020, terhitung dari tanggal penandatanganan surat kesepakatan 

kerja ini dan berakhir pada 31 Desember 2025. 

2. Jika periode waktu tersebut telah berakhir, kedua belah pihak dapat 

membuat pembaharuan kesepakatan dengan cara tertulis. 

  

PASAL 4 

PENILAIAN KERJA 

  

1. Untuk kepentingan organisasi, selama masa kerja terbatas berlaku Pihak 

Pertama akan melakukan penilaian kerja kepada Pihak Kedua dalam hal 

sebagai berikut: 

a. Performa Kerja; 

b. Prestasi Kerja; 

c. Kontribusi Terhadap Perusahaan; 

d. Kerja Sama Antar Karyawan 

  

PASAL 5 

WAKTU DAN JAM KERJA 
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1. Menurut ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efisien 

Perusahaan diputuskan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dengan jumlah 5 

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu serta 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari 

dengan jumlah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

2. Jam masuk yang diberlakukan Perusahaan menurut ketentuan yang berlaku, 

yaitu: 

a. Karyawan Administrasi: 09:00 – 18:00 (Sabtu & Minggu Libur) 

b. Karyawan Operasional: 

Shift Pagi: 08:00 – 16:00 (1 jam istirahat) 

Shift Siang: 15:00 – 23:00 (1 jam istirahat) 

3. Menurut ketentuan yang berlaku, jam istirahat tidak termasuk jumlah jam 

kerja. Jam istirahat akan diatur oleh Atasan Langsung. 

 

PASAL 6 

REMUNERASI & CARA PEMBAYARAN 

  

 Pihak Pertama akan memberikan upah pokok sebesar Rp 500.000.000,- 

(Lima Ratus Juta Rupiah). Pihak Kedua akan menerima tunjangan tidak 

tetap transportasi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pihak 

Kedua menerima tunjangan makan berupa catering yang disediakan oleh 

Perusahaan atau uang makan sebesar Rp  10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). 

 Tunjangan yang berbentuk uang akan diakumulasikan dan dibayarkan 

secara bersamaan dengan upah pokok dan tunjangan tidak tetap. 

 Pembayaran upah akan dibayarkan setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan 

berjalan. 

  

PASAL 7 

TUNJANGAN HARI KEAGAMAAN 

  

Akan diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 
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PASAL 8 

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

  

Akan diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perusahaan. 

  

PASAL 9 

LEMBUR 

 

1. Pihak Kedua diharuskan untuk masuk kerja lembur bila ada pekerjaan 

yang harus selesai dikerjakan sesuai perintah dari Atasan Langsung Pihak 

Kedua. 

2. Sebagai imbalan kerja lembur yang tersebut pada ayat 1, Pihak Pertama 

akan membayar hak Pihak Kedua sesuai dengan kebijakan pada Peraturan 

Perusahaan. 

3. Pembayaran uang lembur akan diakumulasikan dalam pembayaran gaji 

bulanan yang diterima Pihak Kedua sesuai dengan ayat 2 pada pasal ini. 

  

PASAL 10 

KETENTUAN CUTI 

  

1. Cuti dapat digunakan bagi karyawan yang telah melewati masa kerja 12 

(dua belas) bulan berturut-turut dan berhak atas karyawan dalam cuti ini 

sebanyak 12 hari dalam waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang 

diterbitkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2. Karyawan dapat mengambil cuti pertama maksimal sebanyak 6 (enam) 

hari dan sisa cuti dapat digunakan secara berkala. 

3. Karyawan tidak dapat mengganti hak cuti dengan uang. Namun, apabila 

Perusahaan meminta karyawan agar tidak mengambil cuti dengan alasan 

kebutuhan kerja, hak cuti ini dapat dikompensasikan dengan uang. 

 

PASAL 11 
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BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

  

1. Berakhirnya Perjanjian Kerja ini berlaku jika masa kontrak ini telah habis 

dan kedua belah pihak tidak sepakat untuk memperpanjang. 

2. Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian kerja ini secara sepihak 

dengan alasan tertentu. 

3. Alasan-alasan yang dimaksud pada ayat 2 diatas adalah sebagai berikut: 

a. Tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih 

tanpa izin atau pemberitahuan kepada Perusahaan. Dalam hal ini 

apabila tidak terdapat penjelasan dari Pihak Kedua kepada Perusahaan 

setelah diperintahkan, maka Perusahaan akan segera melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Kedua; 

b. Melakukan penipuan, korupsi, pencurian atau penggelapan barang 

dan/atau uang milik Perusahaan; 

c. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan yang dapat 

merugikan Perusahaan; 

d. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja; 

e. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan 

Perusahaan; 

f. Berkelahi, menganiaya, mengancam, dan/atau menghina atau 

melecehkan tamu, teman kerja Pihak Kedua atau Atasan di lingkungan 

kerja; 

g. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi Perusahaan; 

i. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan tamu, teman sekerja atau 

Atasan dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 
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j. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

k. Mengedari / mengoperasikan kendaraan Perusahaan di luar 

kewenangannya yang mengakibatkan kecelakaan; 

l. Meminta imbalan kepada suplier / vendor Perusahaan baik berupa 

barang ataupun uang untuk kepentingan pribadi; 

m. Memiliki atau membawa obat-obatan terlarang / senjata tajam / benda 

berbahaya di area Perusahaan, kecuali diizinkan oleh Perusahaan 

karena sehubungan dengan pekerjaannya sehari-hari; 

n. Melakukan perbuatan kriminal lainnya di lingkungan Perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan hukum 

yang berlaku; 

o. Pihak Kedua mendapatkan penilaian kerja dibawah rata-rata selama 2 

(dua) kali berturut-turut dan/atau setelah mendapat surat peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perusahaan berhak untuk melakukan 

Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pihak Kedua. 

  

PASAL 12 

KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR) 

  

1. Kesepakatan Kerja ini batal dengan sendirinya dikarenakan situasi maupun 

kondisi yang memaksa, seperti bencana alam, pemberontakan, perang, 

huru-hara, kerusuhan, ketentuan pemerintah atau apapun yang 

menyebabkan kesepakatan kerja ini tidak mungkin untuk diwujudkan. 

  

PASAL 13 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

1. Jika terdapat perselisihan pada kedua belah pihak, perselisihan tersebut 

dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
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2.  Jika dengan langkah ayat 1 pasal tersebut tidak memenuhi sepakat, maka 

kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui lembaga 

hukum yang berwewenang. 

  

PASAL 14 

PENUTUP 

  

Demikian kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua 

asli serta tembusan dengan meterai yang secukupnya yang berkekuatan hukum 

yang sama dan surat kesepakatan ini dipegang kedua belah pihak. 

 

  

      Pihak Pertama                                                           Pihak Kedua 

  

  

  

        

   Muhammad Tarkim                                                            Slamet Riyadi 
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KELOMPOK VI 
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SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 

 

 
  

Pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020, Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

  

Nama                                     : Bayu 

Jabatan                                  : Direktur 

Alamat                                   : Perum. Perumtas Regency 41a. Sidoarjo 

  

Dalam hal ini bertindak atas nama PT putra jaya dan setelah itu disebut Pihak 

Pertama (I). 

  

Nama                                      : Bambang S.H 

Tempat & Tanggal Lahir      : Surabaya, 22 Juli 1985 

Alamat                                    : Prum. Candi asri 05. Sidoarjo 

Nomor KTP                            : 021111995123192 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, dan setelah itu disebut 

Pihak Kedua (II). 

  

 

PASAL 1 

PERNYATAAN - PERNYATAAN 

 

3. Pihak Pertama sudah menjelaskan persetujuannya untuk menerima Pihak 

Kedua sebagai Pekerja Waktu Tertentu; 

4. Pihak kedua menyatakan kesediannya sebagai Pekerja Waktu Tertentu 

yang mana patuh terhadap peraturan, ketentuan, dan sistem kerja yang 

berlaku pada Perusahaan Pihak Pertama. 

  

 
 

PASAL 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
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4. Jabatan yang akan dijalankan oleh Pihak Kedua sebagai Pekerja Waktu 

Tertentu pada Pihak Pertama adalah sebagai Muhammad Tarkim 

(Direktur). 

5. Dalam tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Pihak Kedua akan 

bertanggung jawab kepada Slamet Riyadi (Maneger). 

6. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain di 

samping yang telah dijelaskan pada ayat satu, terkecuali atas kesepakatan 

tercatat dari Pihak Pertama. 

  

PASAL 3 

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA 

 

3. Kesepakatan Kerja ini berlaku untuk periode waktu tertentu selama 16 

Maret 2020, terhitung dari tanggal penandatanganan surat kesepakatan 

kerja ini dan berakhir pada 31 Desember 2025. 

4. Jika periode waktu tersebut telah berakhir, kedua belah pihak dapat 

membuat pembaharuan kesepakatan dengan cara tertulis. 

  

PASAL 4 

PENILAIAN KERJA 

  

2. Untuk kepentingan organisasi, selama masa kerja terbatas berlaku Pihak 

Pertama akan melakukan penilaian kerja kepada Pihak Kedua dalam hal 

sebagai berikut: 

e. Performa Kerja; 

f. Prestasi Kerja; 

g. Kontribusi Terhadap Perusahaan; 

h. Kerja Sama Antar Karyawan 

  

PASAL 5 

WAKTU DAN JAM KERJA 
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4. Menurut ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efisien 

Perusahaan diputuskan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dengan jumlah 5 

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu serta 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari 

dengan jumlah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

5. Jam masuk yang diberlakukan Perusahaan menurut ketentuan yang berlaku, 

yaitu: 

c. Karyawan Administrasi: 09:00 – 18:00 (Sabtu & Minggu Libur) 

d. Karyawan Operasional: 

Shift Pagi: 08:00 – 16:00 (1 jam istirahat) 

Shift Siang: 15:00 – 23:00 (1 jam istirahat) 

6. Menurut ketentuan yang berlaku, jam istirahat tidak termasuk jumlah jam 

kerja. Jam istirahat akan diatur oleh Atasan Langsung. 

 

PASAL 6 

REMUNERASI & CARA PEMBAYARAN 

  

 Pihak Pertama akan memberikan upah pokok sebesar Rp 500.000.000,- 

(Lima Ratus Juta Rupiah). Pihak Kedua akan menerima tunjangan tidak 

tetap transportasi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pihak 

Kedua menerima tunjangan makan berupa catering yang disediakan oleh 

Perusahaan atau uang makan sebesar Rp  10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah). 

 Tunjangan yang berbentuk uang akan diakumulasikan dan dibayarkan 

secara bersamaan dengan upah pokok dan tunjangan tidak tetap. 

 Pembayaran upah akan dibayarkan setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan 

berjalan. 

  

PASAL 7 

TUNJANGAN HARI KEAGAMAAN 
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Akan diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

  

PASAL 8 

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

  

Akan diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perusahaan. 

  

PASAL 9 

LEMBUR 

 

4. Pihak Kedua diharuskan untuk masuk kerja lembur bila ada pekerjaan 

yang harus selesai dikerjakan sesuai perintah dari Atasan Langsung Pihak 

Kedua. 

5. Sebagai imbalan kerja lembur yang tersebut pada ayat 1, Pihak Pertama 

akan membayar hak Pihak Kedua sesuai dengan kebijakan pada Peraturan 

Perusahaan. 

6. Pembayaran uang lembur akan diakumulasikan dalam pembayaran gaji 

bulanan yang diterima Pihak Kedua sesuai dengan ayat 2 pada pasal ini. 

  

PASAL 10 

KETENTUAN CUTI 

  

4. Cuti dapat digunakan bagi karyawan yang telah melewati masa kerja 12 

(dua belas) bulan berturut-turut dan berhak atas karyawan dalam cuti ini 

sebanyak 12 hari dalam waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang 

diterbitkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

5. Karyawan dapat mengambil cuti pertama maksimal sebanyak 6 (enam) 

hari dan sisa cuti dapat digunakan secara berkala. 

6. Karyawan tidak dapat mengganti hak cuti dengan uang. Namun, apabila 

Perusahaan meminta karyawan agar tidak mengambil cuti dengan alasan 

kebutuhan kerja, hak cuti ini dapat dikompensasikan dengan uang. 
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PASAL 11 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

  

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja ini berlaku jika masa kontrak ini telah habis 

dan kedua belah pihak tidak sepakat untuk memperpanjang. 

5. Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian kerja ini secara sepihak 

dengan alasan tertentu. 

6. Alasan-alasan yang dimaksud pada ayat 2 diatas adalah sebagai berikut: 

p. Tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih 

tanpa izin atau pemberitahuan kepada Perusahaan. Dalam hal ini 

apabila tidak terdapat penjelasan dari Pihak Kedua kepada Perusahaan 

setelah diperintahkan, maka Perusahaan akan segera melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Kedua; 

q. Melakukan penipuan, korupsi, pencurian atau penggelapan barang 

dan/atau uang milik Perusahaan; 

r. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan yang dapat 

merugikan Perusahaan; 

s. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja; 

t. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan 

Perusahaan; 

u. Berkelahi, menganiaya, mengancam, dan/atau menghina atau 

melecehkan tamu, teman kerja Pihak Kedua atau Atasan di lingkungan 

kerja; 

v. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

w. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi Perusahaan; 
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x. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan tamu, teman sekerja atau 

Atasan dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 

y. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

z. Mengedari / mengoperasikan kendaraan Perusahaan di luar 

kewenangannya yang mengakibatkan kecelakaan; 

aa. Meminta imbalan kepada suplier / vendor Perusahaan baik berupa 

barang ataupun uang untuk kepentingan pribadi; 

bb. Memiliki atau membawa obat-obatan terlarang / senjata tajam / benda 

berbahaya di area Perusahaan, kecuali diizinkan oleh Perusahaan 

karena sehubungan dengan pekerjaannya sehari-hari; 

cc. Melakukan perbuatan kriminal lainnya di lingkungan Perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan hukum 

yang berlaku; 

dd. Pihak Kedua mendapatkan penilaian kerja dibawah rata-rata selama 2 

(dua) kali berturut-turut dan/atau setelah mendapat surat peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perusahaan berhak untuk melakukan 

Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pihak Kedua. 

  

 

PASAL 12 

KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR) 

  

2. Kesepakatan Kerja ini batal dengan sendirinya dikarenakan situasi maupun 

kondisi yang memaksa, seperti bencana alam, pemberontakan, perang, 

huru-hara, kerusuhan, ketentuan pemerintah atau apapun yang 

menyebabkan kesepakatan kerja ini tidak mungkin untuk diwujudkan. 

  

PASAL 13 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
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3. Jika terdapat perselisihan pada kedua belah pihak, perselisihan tersebut 

dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

4.  Jika dengan langkah ayat 1 pasal tersebut tidak memenuhi sepakat, maka 

kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui lembaga 

hukum yang berwewenang. 

  

  

PASAL 14 

PENUTUP 

  

Demikian kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua 

asli serta tembusan dengan meterai yang secukupnya yang berkekuatan hukum 

yang sama dan surat kesepakatan ini dipegang kedua belah pihak. 

 

 

 

  

            Pihak Pertama                                                               Pihak Kedua 

  

  

  

           Bambang S.H                                                                                Bayu 
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BERKAS BERKAS 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 64  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 65  
 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

Bahwa dalam rangka merealisasi falsafah hubungan industrial Pancasila, 

perlu diciptakan suasana kerja yang tertib, aman dan tenang demi kelancaran 

jalannya hubungan industrial antara pekerja dan juga perusahaan. Dengan 

pertimbangan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya suatu pedoman untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban dari setiap pihak dan sebagaimana dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2011, maka perlu adanya 

dibuatkan Perjanjian Kerja Bersama. 

 Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, diharapkan para 

pihak baik dari pengusaha maupun pekerja dapat menjalankan tugas dan 

kewajibannya agar menciptakan suasana kerja yang kondusif dan juga produktif. 

 

PASAL 1 

PARA PIHAK 

1. Nama  : Afrizal 

Kedudukan : Ketua Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 C, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

2. Nama  : Diana Ika Lestari 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 D, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

3. Nama  : Evi Oktavia 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 E, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

Dalam hal ini, bertindak dengan dan atas nama Serikat Pekerja PT. MENCARI 

CINTA SEJATI sebagaimana Surat Kuasa Nomor 001/SPI/PT.MCS/X/2019 
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tentang Kuasa Perundingan Perjanjian Kerja Bersama, yang berdomisili kantor 

serikat pekerja di Jl. Mojopahit No. 66 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selanjutnya dalam PKB ini disebut sebagai 

“Serikat Pekerja”. 

Nama  : Resy Aprista 

Kedudukan : Ketua Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 F, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

 

1. Nama  : Hesti Ningrum 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 G, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

Dalam hal ini, bertindak dengan dan atas nama PT. MENCARI CINTA SEJATI 

sebagaimana Surat Kuasa Manajemen PT. MENCARI CINTA SEJATI Nomor 

003/PT.MCS/X/2019. Yang berdomisili perusahaan di yang berdomisili kantor 

serikat pekerja di Jl. Mojopahit No. 66 A, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  Sidoarjo, Jawa Timur, Selanjutnya dalam PKB ini disebut sebagai 

“PENGUSAHA”. 

 

Selanjutnya “SERIKAT PEKERJA” dan “PENGUSAHA” disebut sebagai 

“PARA PIHAK”. “PARA PIHAK” bersamaan dengan diberlakukannya 

Perjanjian Kerja Bersama ini, akan bersedia tunduk dan akan menjalankan segala 

hal yang terkandung dalam PKB ini setelah diberlakukan sesuai dengan 

musyawarah dan mufakat. 

 

PASAL 2 

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA 

Dalam perundingan pembentukan PKB ini, dimunculkan usulan – usulan yang 

berasal dari para pihak, yang mana sebagai berikut : 
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Usulan Serikat Pekerja 

1. Pengusaha wajib mempertimbangkan jenis pekerjaan yang diberikan 

kepada pekerja sebagaimana pengalaman dan kompetensinya; 

2. Pengusaha wajib merundingkan terlebih dahulu kepada pekerja sebelum 

melakukan mutasi, demosi maupun promosi jabatan kepada pekerja; 

3. Pengusaha wajib memberikan imbal jasa atas hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pekerja; 

4. Pengusaha dalam memberikan upah, wajib mempertimbangkan peraturan 

dan ketentuan dari pemerintah atau sekurangnya ialah Upah Minimum 

Kabupaten; 

5. Pengusaha wajib menerima, mempertimbangkan dan menindaklanjuti 

aspirasi pekerja sebagaimana mekanisme yang benar; 

Usulan Pengusaha 

1. Pengusaha berhak memberikan segala macam jenis pekerjaan kepada 

pekerja sebagaimana pengalaman dan kompetensinya; 

2. Melakukan demosi, mutasi dan promosi jabatan ialah hak mutlak dari 

pengusaha dengan pertimbangannya, dan tanpa harus melalui persetujuan 

dari pekerja maupun serikat pekerja; 

3. Pengusaha berhak menentukan besaran uapah atas jenis pekerjaan yang 

diberikan pada pekerja, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari 

kedua belah pihak; 

4. Pengusaha berhak untuk menenntukan jadwal pekerja dalam melakukan 

kegiatan usahanya; 

Hasil Mufakat 

Dalam hal perundingan diatas, maka “PARA PIHAK” sepakat untuk menentukan 

hak dan kewajiban pengusaha sebagaimana berikut : 

1. Pengusaha berhak memberikan segala macam jenis pekerjaan kepada 

pekerja dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensinya; 

2. Melakukan demosi, mutasi dan promosi jabatan ialah hak mutlak dari 

pengusaha dengan pertimbangannya, dan tanpa harus melalui persetujuan 

dari pekerja maupun serikat pekerja; 
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3. Pengusaha berhak untuk menenntukan jadwal pekerja dalam melakukan 

kegiatan usahanya; 

4. Pengusaha wajib memberikan imbal jasa atas hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pekerja; 

5. Pengusaha dalam memberikan upah, wajib mempertimbangkan peraturan 

dan ketentuan dari pemerintah atau sekurangnya ialah Upah Minimum 

Kabupaten; 

6. Pengusaha wajib menerima, mempertimbangkan dan menindaklanjuti 

aspirasi pekerja sebagaimana mekanisme yang benar; 

 

PASAL 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA 

Dalam perundingan pembentukan PKB ini, dimunculkan usulan – usulan yang 

berasal dari para pihak, yang mana sebagai berikut : 

Usulan Serikat Pekerja 

1. Pekerja berhak atas upah atau imbal jasa dari jenis pekerjaan yang telah 

diberikan oleh pengusaha; 

2. Pekerja berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya 

yang ditetapkan oleh perusahaan; 

3. Berhak atas waktu istirahat dan cuti yang diatur berdasarkan perundang – 

undangan dan peraturan perusahaan; 

4. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan diikutsertakan dalam progam 

BPJS sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku; 

5. Pekerja berhak mendapatkan status kerja yang jelas dari pengusaha atas 

kinerjanya, yaitu sebagai pekerja tenaga harian, borongan, kontrak 

maupun pekerja tetap sebagaimana peraturan dan perundang – undangan 

yang berlaku; 

Usulan Pengusaha 

1. Pekerja wajib mematuhi segala macam peraturan dan tata tertib 

perusahaan yang berlaku; 

2. Pekerja wajib datang di perusahaan bila sewaktu – waktu dibutuhkan 

perusahaan, meskipun diluar dari jam kerja operasionalnya; 
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3. Pekerja wajib mengembalikan fasilitas yang telah diberkan oleh pengusaha 

bilamana pekerja sudah tidak lagi bekerja lagi di PT. Family; 

4. Pekerja wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

perintah dan jenis pekerjaan yang telah diamanatkan perusahaan; 

5. Pekerja wajib menjaga keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan 

sesama pekerja; 

Hasil Mufakat 

Dalam hal perundingan diatas, maka “PARA PIHAK” sepakat untuk menentukan 

hak dan kewajiban pengusaha sebagaimana berikut : 

1. Pekerja wajib mematuhi segala macam peraturan dan tata tertib 

perusahaan yang berlaku; 

2. Pekerja wajib datang di perusahaan bila sewaktu – waktu dibutuhkan 

perusahaan, meskipun diluar dari jam kerja operasionalnya; 

3. Pekerja wajib mengembalikan fasilitas yang telah diberkan oleh pengusaha 

bilamana pekerja sudah tidak lagi bekerja lagi di PT. Family; 

4. Pekerja wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

perintah dan jenis pekerjaan yang telah diamanatkan perusahaan; 

5. Pekerja wajib menjaga keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan 

sesama pekerja; 

6. Pekerja berhak atas upah atau imbal jasa dari jenis pekerjaan yang telah 

diberikan oleh pengusaha; 

7. Pekerja berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya 

yang ditetapkan oleh perusahaan; 

8. Berhak atas waktu istirahat dan cuti yang diatur berdasarkan perundang – 

undangan dan peraturan perusahaan; 

9. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan diikutsertakan dalam progam 

BPJS sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku; 

10. Pekerja berhak mendapatkan status kerja yang jelas dari pengusaha atas 

kinerjanya, yaitu sebagai pekerja tenaga harian, borongan, kontrak 

maupun pekerja tetap sebagaimana peraturan dan perundang – undangan 

yang berlaku; 
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PASAL 4 

PENUTUP 

1. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah dan mufakat oleh “PARA 

PIHAK” dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama ini, maka dengan 

ini Perjanjian Kerja Bersama berlaku sebagaimana di sah kan oleh petugas 

yang berwenang; 

2. PKB ini berlaku selama 2 tahun sejak Perjanjian Kerja Bersama ini 

diberlakukan; 

3. Dengan disahkannya PKB ini, maka semua PKB yang dahulu pernah ada 

dinyatakan tidak berlaku; 

4. Hal lain yang belum diatur secara tegas di dalam perjanjian kerja bersama 

ini, akan diatur dikemudian hari yang mana tidak dapat dilepaskan dengan 

peraturan perusahaan ini, dengan petunjuk dari kantor dinas tenaga kerja 

yang sebelumnya akan dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pekerja; 

 

Sidoarjo, 05 Januari 2020 

KETUA PERUNDINGAN PT. MENCARI CINTA SEJATI 

 

 

 

(RESY APRISTA) 
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KETUA PERUNDINGAN SERIKAT PEKERJA PT. MENCARI CINTA 

SEJATI 

 

 

 

(AFRIZAL) 
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TATA TERTIB PERUNDINGAN 

 

Berdasarkan pada peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik 

Indonesia, nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tentang tata cara pembuatan dan 

pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian 

kerja bersama, dengan berpedoman pada pasal 19, artinya tata tertib perundingan 

harus berisikan beberapa unsur, seperti : 

A. tujuan pembuatan tata tertib; 

B. susunan tim perunding; 

C. lamanya masa perundingan; 

D. materi perundingan; 

E. tempat perundingan; 

F. tata cara perundingan; 

G. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan; 

H. sahnya perundingan; dan 

I. biaya perundingan 

 

Apabila kita deskriptifkan :  

A. TUJUAN PEMBUATAN TATA TERTIB 

bertujuan meningkatkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara 

perusahaan dan karyawan, sehingga hubungan Industrial Pancasila dapat 

diciptakan lebih baik, efisien dan optimal. 

 

B. SUSUNAN TIM PERUNDING 

PASAL 20 - permenaker tersebut poin 1 dan 2, intinya adalah dalam perundingan 

maksimal 9 orang dari pengusaha dan 9 orang dari serikat pekerja, yang bisa 

mewakili dalam melakukan perundingan, dengan catatan yang mewakili dari 

serikat pekerja juga masih ada keterikatan hubungan kerja dengan pengusaha tau 

PT tersebut, dimana dia bekerja.  

 

TIM PERUNDING DARI PIHAK PT. MENCARI CINTA SEJATI 

1. Nama  : Resy Aprista 

Kedudukan : Ketua Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 F, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 
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2. Nama  : Hesti Ningrum 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 G, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

TIM PERUNDING DARI PIHAK SERIKAT PEKERJA PT. MENCARI CINTA 

SEJATI 

1. Nama  : Afrizal 

Kedudukan : Ketua Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 C, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

2. Nama  : Diana Ika Lestari 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 D, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

3. Nama  : Evi Oktavia 

Kedudukan : Panitia Perundingan 

Alamat  : Jl. Mojopahit No. 66 E, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, 

Kabupaten  

  Sidoarjo, Jawa Timur 

 

C. LAMANYA MASA PERUNDINGAN 

Lamanya masa perundingan dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, 

bahwasannya terkait lamanya ini tergatung dari muatan atau isi materinya, seperti 

masukan dari pihak pengusaha maupun dari serikat pekerja. Namun PASAL 23 

Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang 

disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka kedua 

belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. 

Jadinya pihak PT. MENCARI CINTA SEJARI dan Serikat Pekerja 

PT.MENCARI CINTA SEJATI, sepakat untuk lamanya masa perundingan yakni 

30 hari dan apabila tidak menemukan kata sepakat, diperpanjang sebagaimana 

permenaker pasal 23 tersebut. 
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D. MATERI PERUNDINGAN 

Materi perundingan ini biasanya memuat terkait hak dan kewajiban dari 

pengusaha maupun pekerja. (PASAL 22) 

 

E. TEMPAT PERUNDINGAN 

PASAL 21 - Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor 

serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

Pada kesepakatannya dari pihak pengusaha dan serikat pekerja PT.MENCARI 

CINTA SEJATI, Sepakat untuk melaksanakan perundingan ini di kantor serikat 

pekerja.  

 

F. TATA CARA PERUNDINGAN 

Tata cara perundingan sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja, 

dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan, dengan cara forum diskusi, saling 

presentasi apa yang dimau atau tujuan perusahaan visi dan misi perusahaan, 

maupun terkait kewajiban apa yang akan dilakukan pekerja. Dari serikat pekerja 

presentasi terkait tuntutan hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha, sesuai dengan 

jobdisk dan pembagian bagian di perusahaan PT.MENCARI CINTA SEJATI.  

 

G. CARA PENYELESAIAN APABILA TERJADI KEBUNTUAN 

PERUNDINGAN 

PASAL 23 - Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu 

yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 maka 

kedua belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. 

Bahwasannya pengusaha dan serikat pekerja sepakat, apabila tidak menemui titik 

temu, mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam permen tersebut, pengusaha 

dan serikat pekerja PT.MENCARI CINTA SEJATI, bersinergi untuk mematuhi 

dan melaksanakan peraturan yang berlaku. 

 

H. SAHNYA PERUNDINGAN 

Sahnya perundingan yang dilakukan oleh pengusaha dan serikat pekerja 

PT.MENCARI CINTA SEJATI, apabila kedua belah pihak sudah sepakat 
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menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, dan ditandatangani oleh 

perwakilan pengusaha dan serikat pekerja yang ditunjuk. 

 

I. BIAYA PERUNDINGAN 

PASAL 21 - Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua 

belah pihak. 

Dalam biaya perundingan, pihak perusahaan PT MENCARI CINTA SEJATI, 

Siap untuk menanggung sampai terjadinya kesepakatan dengan pihak atau 

perwakilan serikat pekerja. 

 

KETUA PERUNDINGAN PT. MENCARI CINTA SEJATI 

 

 

 

(RESY APRISTA) 

 

KETUA SERIKAT PEKERJA PT MENCARI CINTA SEJATI 

 

 

 

(AFRIZAL) 
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MASUKAN DARI SERIKAT PEKERJA 

PT. MENCARI CINTA SEJATI UNTUK PERUSAHAAN 

 

 

Kepada Yth 

Pimpinan PT MENCARI CINTA SEJATI 

Di Tempat 

 

Berikut kami paparkan masukan dari pihak karyawan/ti yang disampaikan kepada 

kami, perwakilan serikat pekerja PT. MENCARI CINTA SEJATI, Seperti : 

 

1. Adanya kenaikan gaji tiap tahunnya disesuaikan dengan harga kebutuhan 

pokok yang ada di masyarakat, dan disesuiaikan dengan inflasi atau nilai 

mata uang rupiah yang berangsur atau turun nilai belinya. 

2. Adanya tunjangan yang jelas dan pembayaran bisa dipotongkan melalui 

gaji, namun dijelaskan besarannya berapa jelas dan bagaimana cara 

pengklaiman atau prosedur pengambilan jaminan tersebut, semisalnya 

JKK, JHT dan lainnya. 

3. Tidak diberlakukan longshift, karyawan/ti bekerja sesuai dengan jam kerja 

yang sudah tercantum di PKB, tanpa adanya penambahan, apabila terpaksa 

harus ada penambahan jam maka dihitung lembur dengan nilai sesuai 

kesepakatan bersama. 

4. Adanya program jenjang karir, bahwasannya karyawan yang mengabdi di 

perusahaan tersebut yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun wajib naik 

jabatan atau penambahan gaji sesuai dengan prestasinya di perusahaan. 

5. Pekerjaan dengan gaji yang tidak sesuai dengan tupoksi atau beban 

beratnya pekerjaan tersebut, bisa mengajukan kenaikan gaji atau yang 

sepantasnya sesuai dengan beratnya jobdisk tersebut.  

6. Bekerja dan libur sesuai dengan hari libur nasional, dan apabila ada 

pemberitahuan libur dari pemerintahan, sesuai dengan keadaan negara, 

perusahaan tidak semerta merta, bisa merubah sesuai dengan kepentingan 

perusahaan sendiri. 

 

Berikut adalah masukan dari serikat pekerja, untuk perhatian dan kerjasamanya 

terima kasih. 

 

 

KETUA SERIKAT PEKERJA PT. MENCARI CINTA SEJATI 

 

 

 

 

AFRIZAL 
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KELOMPOK II 
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MUKADIMAH 

Bahwa sesungguhnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan Pembangunan Nasional, menuntut 

partisipasi dan peran aktif Pekerja dan Perusahaan dalam upaya menuju perbaikan 

dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan 

produktivitas kerja. 

Bahwa peningkatan produktivitas kerja, kesejahteraan Pekerja serta ketenangan 

kerja dan ketenangan usaha hanya dapat dicapai apabila masing – masing pihak 

memahami hak-hak dan kewajibannya dalam kerangka hubungan kerja yang 

harmonis 

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan 

hubungan kerja yang harmonis merupakan hasil musyawarah untuk mufakat 

antara Perusahaan dan Serikat  

Pekerja dengan tujuan : 

1. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban Perusahaan dan 

Pekerja. 

2. Menetapkan / mengatur syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. 

3. Meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja dalam Perusahaan. 

4. Mengatur penyelesaian perbedaan dan perselisihan. 

5. Memelihara dan meningkatkan disiplin. 

6. Memberikan kepastian hukum. 

 

Bahwa dalam mewujudkan tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini maka disadari, 

diyakini serta diakui : 

3. Pengelolaan jalannya Perusahaan serta pengaturan Pekerja adalah hak dan 

tanggung- jawab Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 

dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan Pekerja 
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wajib untuk selalu meningkatkan kemampuan kerja yang baik demi kemajuan 

Perusahaan. 

4. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah 

hak setiap Pekerja dan dengan demikian kemampuannya dapat selalu 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta 

penghasilan untuk kesejahteraan Pekerja itu sendiri berserta keluarganya. 

Dengan berlandaskan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas dan dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah disepakati bersama untuk merumuskan 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA seperti tersebut dalam BAB-BAB / PASAL-

PASAL / AYAT-AYAT sebagai berikut : 

PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

BAB I 

UMUM 

 Pasal 1 

Pihak – Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara : 

PT Lima Jaka Perkasa 

Yang beralamat Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo adalah 

Perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

yang bergerak dibidang manufacturing spare part motor,berdasar Akta Notaris 

No.1 Tanggal 20 November 2019 dan Surat Ijin Operasional dari Disnaker 

Sidoarjo No. 560/80/404.3.3/2019 tertanggal 19 November 2019. 

Selanjutnya disebut dengan “ PERUSAHAAN “ 

dengan 

SERIKAT PEKERJA 
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KIMIA, METAL, DAN UMUM UNIT KERJA PT. Lima Jaka Perkasa, 

Sidoarjo. 

Yang beralamat di Perum. Bluru Kidul Blok CC 2102 yang disahkan berdasarkan 

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Metal, 

dan Umum Kabupaten Sidoarjo No. Kep.031/FSP KEP/DPC/SDA//V/2020 

tanggal 25 Juni 2020 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 

Kabupaten Sidoarjo dengan No. 01.18/OP-SP.KEP/DFT/04/X/V/2020 tertanggal 

10 Januari 2020 dalam hal ini mewakili para anggotanya. 

Selanjutnya disebut “ SERIKAT PEKERJA “. 

Pasal 2 

Istilah – Istilah 

1. PERUSAHAAN 

Adalah Perseroan Terbatas Lima Jaka Perkasa, sesuai dengan pasal 1, berkantor 

pusat di Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo.. 

2. PENGUSAHA 

Adalah dewan direksi dan atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya yang 

diangkat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk mewakili perusahaan 

dan atau dewan direksi, untuk mengelola perusahaan, berunding/bermusyawarah 

dan atau berpekara di pengadilan. 

3. PEKERJA 

Adalah Tenaga kerja yang bekerjadi dalam hubungan kerja pada perusahaan 

dengan menerima gaji dan/atau upah. 

4. SERIKAT PEKERJA 
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Adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

5. HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Adalah suatu sistim hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur PENGUSAHA, PEKERJA 

dan PEMERINTAH yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

Adalah Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya ditulis PKB) yang tertuang 

dalam perjanjian ini dan telah disetujui bersama oleh pihak PERUSAHAAN 

dengan SERIKAT PEKERJA KEP unit kerja PT. Lima Jaka Perkasa. 

7. UPAH 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

8. HARI KERJA 

Adalah Hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam PKB . 

9. HARI LIBUR 

Adalah hari libur atau hari besar dan hari raya resmi yang ditetapkan Pemerintah 

Republik Indonesia atau pemerintah daerah. 
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10. WAKTU KERJA SHIFT 

Adalah pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara bergilir. 

Senin – jum’at Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 16.00 wib 

   Shift II : Pukul 19.00 wib s/d 04.00 wib 

Sabtu   Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 12.00 wib 

   Shift II : Pukul 15.00 wib s/d 20.00 wib 

Pasal 3 

Maksud dan Tujuan Perjanjian 

1. Mengatur hal-hal yang menyangkut kesejahteraan pekerja dan pengusaha. 

2. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh perundang-undangan. 

3. Meningkatkan produktivitas. 

4. Jaminan dan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. 

5. Mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, agar tercipta 

hubungan kerja yang harmonis. 

 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Perjanjian 

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak 

yang meliputi PERUSAHAAN dan semua pekerja yang berstatus tetap dan 

dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 7 kecuali mereka yang dikecualikan 

menurut pasal 4 ayat 3. 
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2. Sudah bersama-sama dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak 

bahwa PKB ini adalah terbatas pada hal-hal ketenagakerjaan yang tertentu 

dalam PERUSAHAAN sebagaimana tersebut pada pasal-pasal dalam 

Perjanjian ini, dan bahwa PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA 

dilindungi oleh hukum yang berlaku. 

3. Yang dikecualikan dalam ruang lingkup ini adalah Dewan Direksi. 

Pasal 5 

Kewajiban Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban mentaati dan melaksanakan 

sepenuhnya isi PKB ini dan untuk bersama-sama mensosialisasikan PKB yang 

telah disepakati kepada seluruh Pekerja maksimum 6 (enam) bulan setelah PKB 

ini ditandatangani. 

BAB II 

PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA. 

Pasal 6 

Pengakuan Hak Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan 

1. Telah dimengerti dan disepakati bersama bahwa maksud dan tujuan untuk 

mengakui hak dan kewajiban masing-masing adalah semata-mata untuk 

menciptakan semangat kerja, ketenangan kerja, meningkatkan 

perkembangan Perusahaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

Oleh karena itu, PERUSAHAAN mengakui antara lain, bahwa : 

a. Pekerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. 

b. Pekerja berhak untuk diperlakukan manusiawi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. 
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c. Pekerja berhak untuk memutuskan bagi dirinya sendiri untuk menjadi atau 

tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. 

d. Pekerja berhak untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam 

kedudukan kerjanya demi meningkatkan perkembangan karir dalam 

Perusahaan. 

e. Pekerja berhak atas pengembangan syarat kerja yang baik dan 

perlindungan kerja yang layak. 

f. Pekerja berhak atas Keselamatan Kesehatan Kerja yang aman, layak dan 

wajib untuk mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku. 

Pekerja maupun Serikat Pekerja juga mengakui antara lain bahwa : 

a. Perusahaan berhak untuk mengelola jalannya perusahaan sesuai dengan 

tingkat kepentingan Perusahaan. 

b. Perusahan berhak untuk menerima, mengangkat dan/atau memindahkan 

seorang pekerja untuk suatu jabatan tertentu sesuai dengan perkembangan 

perusahaan maupun kemampuan pekerja. 

c. Perusahan berhak untuk menuntut kapasitas kerja yang maksimal dari 

pekerja sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

d. Perusahaan berhak untuk mengubah peraturan-peraturan kerja diluar 

Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan perkembangan Perusahaan 

tanpa melanggar hukum dan diinformasikan terlebih dahulu kepada Serikat 

Pekerja sebelum diberlakukan. Jika dipandang perlu maka serikat Pekerja 

berhak mengajukan permintaan musyawarah kepada perusahaan. 

e. Perusahaan berhak untuk menganalisa dan menilai jabatan dan pekerjaan 

dari tiap-tiap pekerja. 
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f. Perusahaan berhak menuntut pekerja untuk mempunyai rasa memiliki dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi serta selalu mawas diri demi kemajuan 

maupun kelangsungan hidup perusahaan. 

. Telah disetujui bersama, bahwa : 

1. PERUSAHAAN, SERIKAT PEKERJA dan setiap PEKERJA berhak 

untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan bilamana salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya. 

1. PERUSAHAAN maupun SERIKAT PEKERJA dapat berbeda pendapat 

mengenai masalah ketenagakerjaan yang penyelesaiannya dilakukan secara 

musyawarah. 

Pasal 7 

Jaminan, Bantuan dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja 

1. Telah diakui bersama bahwa fungsi SERIKAT PEKERJA adalah langsung 

mewakili para anggotanya, baik secara individual maupun kolektif 

mengenai hak dan kepentingan pekerja dalam PERUSAHAAN. 

2. PERUSAHAAN dapat memberi ijin/Dispensasi untuk meninggalkan 

pekerjaan dengan upah
 
penuh kepada Pimpinan Serikat Pekerja/anggota 

yang ditunjuk untuk menghadiri kongres, konferensi, rapat–rapat, 

pendidikan dan lain-lain mengenai kegiatan ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan oleh perangkat Serikat pekerja yang lebih atas, Instansi 

Pemerintah dan Lembaga Negara, dengan menunjukkan bukti berupa surat 

undangan/tugas yang sah. Jumlah anggota disesuaikan dengan 

kebutuhan/tingkat kepentingannya.  

Lamanya tidak masuk kerja terbatas : 

Pasal 8 
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Pendidikan dan Penyuluhan Hubungan Industrial 

PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA akan berkordinasi dalam pelaksanaan 

pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan Hubungan 

Industrial. 

BAB III 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 9 

Penerimaan Pekerja Baru 

1. Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan berhak untuk menerima 

pekerja pada setiap waktu untuk suatu pekerjaan. 

2. Penerimaan pekerja untuk bekerja didasarkan pada kebutuhan dan 

persyaratan Perusahaan yang diatur melalui bagian Sumber daya Manusia 

(SDM). 

3. Calon pekerja harus menjalani suatu pemeriksaan kesehatan sebagaimana 

ditentukan, seluruh biaya ditanggung oleh Perusahaan. 

Pasal 10 

Masa Percobaan 

1. Masa percobaan merupakan syaratuntuk pekerja yang sifat perjanjian 

kerjanya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu  sebelum diangkat 

menjadi pekerja tetap. 

2. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. 

3. Pekerja yang menjalani masa percobaan, wajib diberitahukan sejak kapan 

masa percobaan itu berlaku. 
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4. Pengawasan pada masa percobaan dilakukan oleh Pimpinan Kerjanya 

masing-masing. 

5. Hasil penilaian masa percobaan menentukan hubungan kerja berikutnya. 

6. Dalam masa percobaan, perusahaan dilarang membayar upah dibawah 

upah minimum yang berlaku (UMK). 

Pasal 11 

Klasifikasi Jabatan (Grade) 

Berdasarkan sifat dan bobot pekerjaannya pekerja ditetapkan dalam tingkatan 

(grade) yang diatur sesuai klasifikasi jabatan yang sekarang berlaku sesuai 

lampiran Perjanjian Kerja Bersama . 

Pasal 12 

Pendidikan Dan Pelatihan 

Perusahaan bertanggungjawab untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi 

para pekerja berdasarkan pada kebutuhan dan tugas apabila diperlukan untuk hal 

tersebut. 

Pasal 13 

Penilaian Prestasi Kerja 

1. Penilaian prestasi kerja adalah hak dari pimpinan perusahaan yang 

dilaksanakan secara berjenjang, bertujuan untuk memperbaiki kinerja 

pekerja, memberikan penghargaan bagi pekerja yang berprestasi serta 

dijadikan dasar untuk meninjau kenaikan gaji 

2. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan 3 bulan sekali 

bagi yang berprestasi dibawah 2, pekerja yang mendapat nilai di bawah 2 
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berturut-turut sebanyak 4 kali, dan sudah diberi pelatihan dan kesempatan 

secara cukup dapat dipertimbangkan untuk di PHK. 

 

Pasal 14 

Mutasi Kerja Dan Prosedurnya 

Dalam hal penentuan tugas yang memerlukan mutasi ( pemindahan ) Pekerja 

maka : 

1. Perusahaan berhak memindahkan Pekerja ke tempat lain dalam lingkungan 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Perusahaan memperhatikan kemampuan dan kecakapan pekerja serta 

mempertimbangkan keinginan/kondisi pekerja yang bersangkutan sampai 

batas-batas yang wajar sesuai pertimbangan perusahaan. 

3. Perusahaan dengan penuh pertimbangan dapat memutasikan pekerja dari 

satu jabatan ke jabatan lainnya serta pekerja tidak dapat menolak 

perpindahan tersebut tanpa mengemukakan alasan yang kuat dan dapat 

diterima. Perusahaan berhak membuat keputusan akhir. 

4. Dalam hal mutasi sementara/mendesak, pemberitahuan dilakukan secara 

lisan, pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) minggu 

setelah pekerja tersebut melaksanakan tugasnya. 

5. Dalam hal mutasi tetap, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum 

tanggal dipindahkan harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada 

Pekerja. 

6. Pekerja yang telah ditetapkan untuk dimutasi keluar daerah (Pabrik atau 

kantor), maka Perusahaan akan mengganti biaya transportasi Pekerja dan 

keluarganya, biaya pindah sekolah anak, pengangkutan barang 
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pindahannya, menyediakan tempat tinggal sementara dan/atau biaya 

maksimum 1 (satu) bulan untuk Pekerja dan keluarganya sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan dan dibuktikan dengan kwitansi resmi.  

7. Mutasi tersebut tidak mengurangi hak atas Upah, Masa kerja dan Fasilitas 

lainnya yang sudah diberlakukan bagi Pekerja yang bersangkutan, kecuali 

penambahan fasilitas tertentu (bila ada) yang harus disesuaikan dengan 

ketentuan ditempat kerja yang baru. 

Pasal 15 

Promosi dan Demosi (penurunan) Jabatan 

1. Perusahaan akan melakukan promosi jabatan bagi pekerja atas dasar 

keterampilan, pendidikan, prestasi, kemampuan dan tanggung jawab untuk 

mengembangkan perusahaan. 

2. Perusahaan harus menjelaskan tentang jabatan, grade, tanggung jawab dan 

kompensasi yang akan diterima sebelum promosi dilakukan. 

3. Perhitungan untuk kenaikan gaji bagi pekerja yang dipromosi jabatannya 

dilakukan terpisah dengan kenaikan gaji tahunan. 

4. Realisasi dari gaji dan kompensasi pada posisinya yang baru dapat 

diterima setelah pekerja yang bersangkutan menjalani masa percobaan 

selama 3 (tiga) bulan, bila tidak mampu akan dikembalikan ke posisi yang 

lama. 

5. Perusahaan berhak untuk menurunkan jabatan seorang pekerja yang dinilai 

tidak mampu menduduki suatu posisi meskipun sudah diberikan 

kesempatan yang cukup bagi pekerja yang bersangkutan tanpa mengurangi 

gaji yang diterima. 
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6. Prosedur promosi dan demosi (penurunan) jabatan bagi pekerja diatur 

dalam peraturan tersendiri sesuai lampiran pada Perjanjian Kerja Bersama 

ini. 

Pasal 16 

Hak dan Kewajiban Pekerja 

1.  Hak Pekerja : 

a.  Tiap pekerja berhak atas upah sebagai imbalan dari kerja yang 

telah dilakukan. 

b.  Tiap pekerja berhak atas upah lembur untuk kelebihan jam kerja dari 

waktu kerja yang telah ditetapkan. 

c.  Tiap pekerja berhak atas cuti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

d.  Tiap pekerja dan atau keluarganya berhak memperoleh jaminan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan / peraturan yang telah ditetapkan Perusahaan. 

e.  Tiap pekerja berhak menerima ganti rugi atas gangguan / cacat badan yang 

disebabkan kecelakaan dalam melakukan tugas Perusahaan. 

f.  Ahli waris pekerja berhak menerima ganti rugi atas meninggalnya pekerja 

pada waktu melakukan tugas Perusahaan. 

g.  Tiap pekerja berhak mengemukakan pendapat, usul, kritik dansaran-saran 

yang disampaikan dengan layak kepada atasannya. 

h.  Pekerja berhak mengadakan pemutusan hubungan kerjayang 

pelaksanaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku. 

i.  Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka pekerja berhak 

mendapatkan pesangon yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

7. Kewajiban Pekerja : 

a.  Tiap pekerja wajib melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan yang menyangkut teknis 

operasional pekerjaan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. 
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b.  Tiap pekerja wajib memberikan keterangan sebenarnya baik mengenai data 

pribadi yang dibutuhkan Perusahaan maupun pekerjaannya. 

c.  Tiap pekerja wajib untuk melakukan pekerjaan yang layak dengan sebaik- 

baiknya dan penuh tanggung jawab dibawah pimpinan yang ditunjuk oleh 

Perusahaan, serta selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik. 

d.  Tiap pekerja berkewajiban melakukan semua tugas/perintah yang diberikan 

oleh Perusahaan sehubungan dengan pekerjaan. 

e.  Tiap pekerja wajib untuk menyimpan dan tidak membocorkan segala 

keterangan yang merupakan rahasia Perusahaan, baik yang didapat karena 

jabatan maupun pergaulan di lingkungan Perusahaan, kecuali untuk 

kepentingan negara. 

f.  Tiap pekerja wajib selalu menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma – 

norma pergaulan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. 

g.  Tiap pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari – hari wajib menjaga dan 

memelihara kebersihan serta kerapihan dirinya. 

h.  Tiap pekerja wajib memelihara kerapihan dan kebersihan tempat kerja 

masing-masing dan lingkungannya, serta berusaha untuk mencegah 

kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan diri 

sendiri atau lingkungannya. 

i.  Tiap pekerja wajib memelihara dan menjaga alat – alat keselamatan kerja 

milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya. 

j.  Tiap pekerja wajib hadir pada waktu kerja yang telah ditentukan / 

ditetapkan. 

k.  Tiap pekerja wajib menghormati pimpinan dan sesama pekerja. 

Tiap pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan serta mencegah hal-hal 

yang dapat merugikan Perusahaan. 

Pasal 17 

Hak dan Kewajiban Perusahaan 

1. Hak Perusahaan : 
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a.  Memberikan perintah / pekerjaan yang layak kepada pekerja selama waktu 

kerja. 

b.  Menugaskan pekerja melakukan kerja lembur dengan mengindahkan 

Perundang-undangan atau Ketetapan-ketetapan Pemerintah. 

c.  Memimpin dan mengelola jalannya Perusahaan beserta kelengkapannya. 

d.  Menerima, mengangkat, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, 

mendemosikan pekerja yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

e.  Menuntut suatu prestasi kerja sesuai standard yang telah ditetapkan oleh 

Perusahaan. 

f.  Menetapkan peraturan yang bersifat teknis untuk memperlancar proses 

kerja.  

g.  Memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan – 

ketentuandalam undang-undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. 

2.  Kewajiban Perusahaan : 

a. Memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan : 

1. Peraturan yang berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 

kurangdari satu tahun,Jo. Per Men No. PER-01/ MEN/ 1999, Pasal 

14, ayat 2. 

2. Kesepakatan dan peraturan yang berlaku bagi pekerja yang 

mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun, Jo. Per Men No. 

PER-01/ MEN/ 1999, Pasal 14, ayat 3. 

b. Memimpin, memperhatikan dan memelihara keselamatan serta kesehatan 

kerja pekerja. 

c. Mentaati segala peraturan / ketentuan pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan.  

d. Memperhatikan kesejahteraan pekerja sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 
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e. Memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Perusahaanberdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

BAB IV 

HARI KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR 

Pasal 18 

Hari Kerja Dan Waktu Kerja 

1. Hari kerja untuk SHIFT adalah 6 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari 

hari seninsampai dengan jum’at. 

2. Jam masuk dan keluar kerja tiap pekerja dicatat pada mesin pencatat 

waktu. Tiap pekerja wajib memasukan kartu hadirnya setiap waktu ia 

masuk atau keluar dari tempat kerjanya, kecuali pekerja dinas luar. 

3. Untuk ketentuan hari libur resmi nasional diatur sebagai berikut : 

a. Apabila hari libur resmi nasional jatuh pada hari libur mingguan, 

Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 (satu) hari. 

b. Apabila hari libur resmi nasional Idul Fitri jatuh pada hari libur 

mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 2 (dua) 

hari. 

c. Apabila hari libur resmi nasional Natal & Tahun Baru jatuh pada 

hari libur mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 

(satu) hari. 

d. Hari libur pengganti dilaksanakan sebelum atau sesudah hari-hari 

raya tersebut. 
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e. Ketentuan ini berlaku juga bagi pekerja shift yang libur 

mingguannya jatuh pada hari-hari raya tersebut. 

Pasal 19 

Jam Kerja, Istirahat dan Kerja Shift 

1. Jam kerja baku (standard) yang berlaku di perusahaan adalah 8 (delapan) 

jam kerja dalam sehari dan 40 jam (empat puluh) jam kerja dalam 

seminggu. 

2. Jam kerja tersebut dapat diubah dengan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Jam Istirahat ditentukan setelah 4 (empat) jam bekerja baik untuk 

pekerja shift ataupun pekerja non-shift. Bagi pekerja yang sifat kerjanya 

tidak dapat ditinggalkan, jam istirahat dapat diatur lain oleh atasannya, 

tanpa mengurangi hak istirahat pekerja yang telah diatur oleh Undang-

undang Ketenagakerjaan. 

4. Waktu istirahat dan ibadah bagi Pekerja yang akan menjalankan ibadah 

sholat Jum’at adalah mulai jam 11.30 – 13.00, dengan tetap menjaga 

kelangsungan proses produksi. 

Pasal 20 

L e m b u r 

1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi jam kerja yang 

telah ditentukan atau waktu kerja  pada hari istirahat mingguan dan atau 

pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. 

2. Perusahaan berhak memerintahkan pekerja untuk melakukan kerja lembur, 

dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 
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3. Setiap perintah kerja lembur harus mendapatkan persetujuan dari pekerja 

yang dibuktikan dengan tanda tangan pekerja pada SPKL 

4. Dalam hal karena sesuatu alasan, pekerja tidak dapat melakukan kerja 

lembur yang ditugaskan kepadanya, maka pekerja yang bersangkutan wajib 

memberitahukan pada saat itu juga kepada atasannya langsung 

5. Kerja lembur hanya dilakukan atas instruksi / tugas dari atasan yang 

berwenang di unit kerjanya (section) dan dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku 

BAB V 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 

Pasal 21 

Istirahat Mingguan 

Istirahat mingguan bagi Pekerja SHIFT adalah 2 ( dua ) hari setelah bekerja 6 ( 

enam ) hari bekerja berturut-turut berdasarkan jadwal shift tahunan. 

Pasal 22 

Hari Libur Resmi Pemerintah 

1. Hari libur resmi/hari raya adalah berdasarkan keputusan Menteri Agama 

yang berlaku secara nasional di Indonesia. 

2. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi tersebut. 

3. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan 

atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 

kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 
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Pasal 23 

Cuti Tahunan 

1. Pekerja berhak atas Istirahat tahunan. 

2. Pekerja dengan masa kerja telah melebihi 1 ( satu ) tahun kerja terus 

menerus, maka akan mendapat cuti tahunan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Masa kerja 1 s/d 3 tahun = 12 hari kerja.  

b. Masa kerja 3 s/d 6 tahun = 15 hari kerja. 

c. Masa kerja 6 s/d 9 tahun = 18 hari kerja. 

d. Masa kerja 9 s/d 12 tahun = 21 hari kerja.  

e. Masa kerja 12 tahun atau lebih = 24 hari kerja. 

 

3. Cuti untuk setiap tahun yang telah menjadi hak harus diambil selambat-

lambatnya sampai tanggal 30 Juni tahun berikutnya, melewati tanggal 

tersebut setiap cuti yang diambil menjadi tidak berlaku kecuali cuti tersebut 

ditunda karena keperluan khusus perusahaan dan yang disetujui oleh 

pimpinannya. Dalam hal cuti ditunda oleh pimpinan karena alasan pekerjaan 

dan dinyatakan secara tertulis maka hak cuti terakumulasi di tahun 

berikutnya maksimal 6 hari hak cuti. 

 

4. Prosedur pengambilan cuti untuk cuti 5 hari berturut-turut atau lebih, 

formulir permohonan cuti (rangkap dua) harus diajukan sekurang-kurangnya 

5 (lima) hari kerja sebelum tanggal mulai cuti. Untuk cuti yang kurang dari 

5 (lima) hari, formulir cuti harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari 

kerja sebelum tanggal dimulainya cuti. Persetujuan cuti diberikan atas 

pertimbangan keamanan dan kelancaran jalannya operasional 

PERUSAHAAN, sesudah mendapat persetujuan dari kepala Bagian, 
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kemudian permohonan cuti harus dikirim ke bagian Sumber Daya Manusia 

untuk diperiksa sedangkan tindasannya dikembalikan kepada pekerja. 

 

5. Pekerja tidak diperbolehkan menumpuk jumlah cutinya, kecuali karena hal-

hal yang luar biasa dengan memperhatikan keterangan dan persetujuan 

sebelumnya dari pimpinan yang bersangkutan. 

 

6. Dalam hal keperluan yang mendesak Perusahaan dapat memanggil pekerja 

yang sedang cuti. Dalam hal demikian sisa cuti akan 

diperhitungkan/dijadwalkan kembali. 

 

7. Cuti yang telah menjadi hak pekerja tidak dapat diganti dengan pembayaran 

uang. 

Pasal 24 

Cuti Haid 

Pekerja wanita dibebaskan dari kewajiban bekerja pada hari pertama dan ke dua 

waktu haid dan tetap mendapat upah penuh dengan ketentuan : 

1. Pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan pada hari pertama haid. 

2. Apabila ada kelainan haid pada saat bekerja, maka pekerja wajib 

memberitahukan pada atasannya. 

3. Apabila terjadi kelainan haid lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut harus 

didukung oleh surat keterangan Dokter. 

4. Cuti haid tidak mengurangi hak cuti tahunan. 

Pasal 25 
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Cuti Hamil / Melahirkan / Keguguran 

1. Pekerja wanita diberikan cuti hamil/melahirkan untuk jangka waktu 3 

(tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter atau bidan yang 

berwenang, sedangkan yang keguguran selama jangka waktu 1½ (satu 

setengah) bulan. 

2. Cuti hamil/melahirkan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) 

minggu sebelum cuti hamil, dimulai berdasarkan surat keterangan dokter 

atau bidan yang berwenang yang harus dicatat oleh dokter Perusahaan. 

Pasal 26 

Cuti Sakit 

1. Jika seorang pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit atau 

kecelakaan, ia wajib memberitahukan hal itu kepada perusahaan pada hari 

pertama ia tidak hadir. 

2. Setiap cuti sakit harus didukung oleh surat keterangan dokter. Dan dokter 

Perusahaan berhak untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan selanjutnya. 

3. Dalam hal seorang dokter luar atau spesialis mempertimbangkan bahwa 

perlu diberikan cuti sakit lebih dari 3 hari berturut-turut, maka konsultasi 

dengan dokter Perusahaan diperlukan melalui bagian Sumber Daya 

Manusia. Dalam hal ini hanya nasehat dokter Perusahaan yang mengikat 

bagi pekerja dan Perusahaan. 

4. Dalam hal cuti sakit yang berkepanjangan yang didukung oleh surat 

keterangan dokter maka untuk pembayaran gaji berlaku pedoman sebagai 

berikut : 

LAMANYA TIDAK MASUK KERJA GAJI POKOK YANG DIBAYAR 

4 bulan pertama 100 % 
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4 bulan kedua 75 % 

4 bulan ketiga 50 % 

Pasal 27 

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah Penuh 

1. Seorang pekerja dapat diberikan izin untuk tidak masuk kerja dengan 

menerima upah penuh untuk jumlah hari yang diperinci menurut keadaan 

seperti berikut : 

a. Pernikahan pekerja ( yang pertama )………………………… ...............3 

hari. 

b. Pernikahan anak pekerja ………………………………………. .............2 

hari. 

c. Pernikahan saudara kandung pekerja ………………………. ..............1 

hari. 

d. Istri pekerja melahirkan …………………………………………. .............2 

hari. 

e. Kematian anggota keluarga pekerja (Anak / Istri / suami / Orang tua / 

Mertua / Saudara kandung ) atau orang lain 

Yang tinggal serumah ………………………..…………………. ........2 

hari. 

f. Pengkhitanan / Pembaptisan anak pekerja ………………… ...............2 

hari. 

 

g. Dalam hal pernikahan, pengkhitanan/pembaptisan, izin khusus diajukan 

selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya. 
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h. Dalam hal pekerja yang bermaksud menunaikan Ibadah haji untuk yang 

pertama kali, diberikan izin khusus untuk waktu yang diperlukan 

menjalankan Ibadah ini. Bagi pekerja yang akan menunaikan ibadah haji 

harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut : 

i. Pekerja diberi izin khusus untuk melaksanakan Ibadah haji apabila sudah 

melalui masa percobaan / diangkat menjadi pekerja tetap. 

j. Izin ibadah haji tersebut 1 ( satu ) kali, selama pekerja tersebut bekerja 

pada perusahaan dan mendapat upah penuh. 

 

k. Surat permohonan izin khusus tersebut harus diajukan paling lambat 1 ( 

satu ) bulan sebelumnya dengan disertai bukti yang lengkap. 

BAB VI 

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA ( K3 ) & LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 28 

Pedoman Umum 

1. Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah 

kewajiban dan tanggung jawab bersama. 

2. Dalam hal keselamatan kerja, pekerja wajib untuk mentaati cara bekerja 

dan semua peraturan serta instruksi-instruksi keselamatan kerja, antara lain : 

a. Bertindak secara hati-hati dan teliti untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan. 

b. Dilarang memindahkan/melakukan sesuatu yang dapat merusak alat-alat 

untuk keselamatan kerja. 

c. Dilarang melakukan pekerjaan dan/atau mengoperasikan mesin-mesin 

tertentu, kecuali yang sudah ditentukan oleh petugas/atasan yang telah 

ditunjuk untuk itu. 
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d. Dilarang merokok, menyalakan api kecuali di tempat yang telah 

ditentukan. 

e. Dilarang memindahkan alat pemadam kebakaran dan alat yang 

dipergunakan untuk keadaan darurat/bahaya tanpa izin Kepala Departemen 

yang bersangkutan. 

f. Ketentuan dan/atau peraturan keselamatan kerja lainnya yang lebih 

disesuaikan menurut jenis dan kondisi kerja yang akan diatur tersendiri 

oleh perusahaan. 

Dalam hal kesehatan kerja pekerja harus mentaati peraturan dan perintah untuk 

menjaga kesehatan, antara lain : 

a. Tidak diperkenankan memasuki tempat terlarang yang diberi tanda bahaya 

bagi kesehatan kecuali yang berwenang. 

b. Bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam hal kebersihan, kesehatan 

kerja dan kesehatan lingkungan. 

c. Membuang sampah dan kotoran di tempat yang telah disediakan. 

d. Harus segera melaporkan kepada bagian pengawas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja atau atasannya masing-masing bila diperkirakan ada 

penyakit menular/berbahaya. 

e. Setiap pekerja berkewajiban untuk memelihara kebersihan dan mengatur 

kerapihan dan ketertiban tempat kerja dengan sebaik-baiknya. 

f. Dalam hal pekerja mempunyai gagasan menyangkut K3 wajib disalurkan 

melalui wadah P2K3 dan atau bagian keselamatan kerja. 

Pasal 29 

Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Sesuai dengan sifat, kondisi dan kebutuhan pekerjaan, Perusahaan 

memberikan antara lain pakaian kerja, perlengkapan kerja, pelindung 

diri yang harus selalu dipakai dalam keadaan lengkap selama jam kerja. 

Tiap pekerja bertanggung jawab atas jumlah, kebersihan, kerapihan, 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 102  
 

kelengkapan maupun pemeliharaan pakaian kerja, perlengkapan kerja dan 

pelindung diri tersebut. 

2. Pakaian kerja diberikan 2 setel per tahun, dan dibagikan setiap awal 

tahun. Karena sifat pekerjaannya dapat tambahan 1 (satu) setel, atas 

rekomendasi dari Kepala Departemennya. 

3. Pekerja dapat mengajukan keberatan atas perintah kerja tanpa dilengkapi 

alat keselamatan (pelindung diri) sesuai dengan standar K3 Perusahaan dan 

SOP (Standard Operating Procedure). 

4. Selama melaksanakan pekerjaan setiap pekerja diwajibkan memakai 

perlengkapan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan 

Pasal 30 

Perlindungan Kerja dan Lingkungan Hidup 

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja, maka : 

a. Setiap pekerja diwajibkan memelihara dan menjaga ruangan tempat kerja 

dengan sebaik-baiknya serta kebersihan alat-alat kerja dan semua milik 

perusahaan dengan melaksanakan ketentuan dalam pedoman kesehatan 

lingkungan. 

b. Perusahaan dan pekerja berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan 

kondisi kerja yang aman dan sehat diseluruh lapangan usahanya, demikian 

pula untuk mencegah terjadinya kecelakaan, berjangkitnya penyakit 

diantara pekerja serta keluarganya. 

c. Perusahaan mempertimbangkan segi-segi kesehatan yang diakibatkan 

lingkungan hidup sehingga pekerja mengalami kemunduran dalam 

kesehatannya. 

d. Perusahaan, Pekerja dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk menjaga 

kelestarian lingkungan kerja dan lingkungan hidup. 
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e. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban memberikan penyuluhan 

tentang tata cara kerja yang baik dan efektif serta memperhatikan 

peraturan keselamatan kerja dan program pemeliharaan kesehatan 

lingkungan. 

BAB VII 

PENGUPAHAN 

Pasal 31 

Pengertian Upah 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

Pasal 32 

Waktu Pembayaran Upah 

1. Upah Dibayarkan setiap akhir bulan setiap tanggal 27. 

2. Sebelum pembayaran upah pekerja akan diberikan rinciannya (slip gaji). 

Pasal 33 

Peninjauan Kenaikan Gaji 

1. Peninjauan gaji dilakukan sekali setahun pada bulan Januari dengan 

mempergunakan berbagai pertimbangan antara lain : 

1. Indek Harga Konsumen / Inflasi dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) 
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2. Prestasi kerja. 

3. Kinerja dan Kebijaksanaan Perusahaan . 

2. Teknis pelaksanan atas pembayaran kenaikan gaji tersebut dilakukan paling 

lama sampai dengan bulan Maret untuk memberi keleluasaan perusahaan 

dalam rangka memperhitungkan segala sesuatunya, dengan catatan bahwa 

selisih dari upah lama dengan upah baru untuk bulan Januari dan Februari 

akan dibayarkan pada bulan Maret. 

Pasal 34 

Perpajakan 

1. Upah yang diterima seluruhnya dinyatakan sebagai upah bruto yang 

dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

2. Pajak penghasilan untuk pembayaran tunjangan kesehatan, tunjangan 

transpor dan makan pada waktu lembur ditanggung Perusahaan. 

Pasal 35 

Bonus 

1. Bonus akan diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pekerja dalam 

bentuk uang tunai sebagai penghargaan atas prestasi target setiap pekerja 

yang telah dicapai. 

2. Waktu dan tata cara pembayaran serta jumlahnya akan ditentukan dan 

diatur tersendiri berdasarkan kinerja perusahaan. 

Pasal 36 

Tunjangan Hadir Khusus 
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1. Tunjangan hadir khusus akan diberikan kepada pekerja yang masuk kerja 

pada hari raya Idul Fitri yaitu 1 (satu) hari sebelum hari pertama Idul Fitri 

dan 2 (dua) hari sesudah hari kedua Idul Fitri. 

2. Tunjangan hadir khusus diberikan kepada semua pekerja yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. 

3. Tunjangan hadir khusus dibayarkan secara tunai satu minggu setelah hari 

lebaran. 

Pasal 37 

Biaya Perjalanan Dinas 

1. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas atas permintaan perusahaan 

berhak atas penggantian biaya : 

a. Biaya transportasi. 

b. Biaya hotel/penginapan. 

c. Uang makan 

d. Biaya lain yang diatur dalam peraturan tersendiri. 

2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas harus mencatat semua biaya dan 

tunjangan-tunjangan pada lembar formulir laporan biaya seteliti mungkin, 

lengkap dengan kwitansi dan bukti lain, pekerja wajib menyelesaikan semua 

laporan biaya perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali, 

biaya yang lain yang berhubungan dengan perjalanan dinas akan diganti 

juga. 

3. Besarnya biaya perjalanan dinas akan disesuaikan dari waktu ke waktu 

dengan memperhatikan keadaan harga pasar dan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

Pasal 38 
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Tunjangan Transport 

1. Tunjangan transport adalah sebagai tunjangan tetap sesuai dengan surat 

edaran Menaker RI No.: 07/MEN/1990, tanggal 2 Agustus 1990 dan 

pekerja akan menerima tunjangan transport yang mana komponen 

tunjangan transport tersebut telah dimasukkan di dalam gaji pokok. 

2. Tunjangan transport tambahan akan dibayarkan dalam hal kerja lembur 

pada hari istirahat mingguan dan hari raya libur resmi pemerintah. 

Pasal 39 

Tunjangan Makan 

1. Pada prinsipnya komponen tunjangan makan sudah dipertimbangkan 

dalam besarnya gaji. 

2. Semua Pekerja akan menerima tunjangan makan dengan nilai seharga 

makanan di kantin dalam hal : 

a. Melakukan tugas luar selama waktu makan siang. 

b. Perusahaan tidak dapat menyediakan makan di kantin. 

c. Atas nasehat dokter ia harus mengikuti diet tertentu. 

d. Menjalankan ibadah puasa Ramadhan. 

e. Pemberian makan tidak berlaku dan tidak akan diganti biayanya bagi 

pekerja dalam hal sedang perjalanan dinas, dimana berlaku biaya 

perjalanan dinas. 

Pasal 40 

Tunjangan Shift 

Pekerja yang bekerja pada shift malam yaitu shift II akan menerima tunjangan 

shift sesuai dengan rumus yang berlaku (lihat lampiran) yaitu sebagai berikut : 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 107  
 

 Shift II : 40 % dari gaji pokok / hari untuk setiap hari bertugas 

Pasal 41 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

1. Perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada pekerja sebesar 

2 (dua) bulan gaji bruto yang dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan 

perpajakan. 

2. Pembayaran Tunjangan hari raya dihitung atas dasar prorata dalam hal 

pekerja belum memenuhi masa kerja 12 bulan. 

Pasal 42 

Penghargaan Pendidikan 

Bantuan Pendidikan diberikan kepada anak pekerja yang memiliki prestasi 

dengan peringkat 1 sampai dengan 5 sebesar Rp. 250.000 per semester dan 

berlaku dari tingkat SD sampai dengan SLTA. 

BAB VIII 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN 

Pasal 43 

Hak Atas Jaminan Kesehatan 

Yang berhak atas jaminan dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

perusahaan adalah : 

1. Pekerja sendiri. 

2. Seorang istri/suami sah yang terdaftar pada perusahaan. 
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3. Anak-anak yang sah dan terdaftar pada perusahaan, dibawah umur 21 

tahun, belum menikah dan masih menjadi tanggungan penuh. 

4. Anak-anak yang sah dari pekerja wanita dengan disertai bukti-

bukti/dokumen pendukung bahwa masih menjadi tanggungan penuh, belum 

menikah, dibawah umur 21 tahun dan diatur dalam peraturan tersendiri. 

5. Anak angkat yang dibuktikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

berlaku dan didaftarkan kepada perusahaan. 

Pasal 44 

Pelayanan Kesehatan 

1. Pelayanan kesehatan oleh dokter Perusahaan diberikan secara cuma-cuma 

di klinik perusahaan. 

2. Setiap perawatan yang diberikan oleh dokter spesialis serta untuk masuk 

rumah sakit memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dokter 

perusahaan dan bagian Sumber Daya Manusia, terkecuali untuk kasus 

gawat darurat. 

3. Dalam keadaan darurat dokter yang terdekat dapat dihubungi, sesudahnya 

agar diberitahukan ke dokter perusahaan. 

Pasal 45 

Penggantian Berobat Jalan 

1. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan kesehatan akan dibayar 

kembali oleh perusahaan sesuai tarif yang ditentukan, dengan syarat bahwa 

pekerja dan/atau tanggungannya mematuhi sepenuhnya peraturan yang 

berlaku. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 109  
 

2. Penggantian biaya yang diberikan berdasarkan persentase penggantian 

sebagai berikut : 

a. Pekerja = 90 % 

b. Semua tanggungan = 80 %. 

3. Penggantian berdasarkan kwitansi yang ditulis lengkap (untuk siapa, 

pemeriksaan/tindakan, obat yang diberikan dan sebagainya) akan diberikan 

setelah diperiksa dan didaftarkan oleh bagian Sumber Daya Manusia dan 

disetujui oleh dokter perusahaan. 

4. Penggantian biaya pengobatan akan dibayarkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap 

bulannya. 

Pasal 46 

Pemeliharaan Kesehatan / Pencegahan Penyakit Menular 

1. Pemeriksaan kesehatan (medical check up) untuk seluruh pekerja bila 

diminta oleh dokter perusahaan akan diadakan secara cuma-cuma dan hasil 

pemeriksaan diberitahukan kepada Pekerja untuk penanganan selanjutnya. 

2. Semua pekerja wajib memberitahukan kepada perusahaan bila terjadi 

penyakit menular dilingkungan kerja atau keluarganya sehingga langkah-

langkah pencegahan dapat diambil oleh pihak perusahaan demi melindungi 

para pekerja. 

Pasal 47 

Pemeliharaan Gigi, dan Mata 

1. Biaya untuk perawatan dan pengobatan gigi untuk mencegah kerusakan 

terbatas pada penambalan dan pencabutan akan diganti sesuai dengan pasal 

48 ayat 2. Kwitansi perlu dilengkapi dengan rincian gigi yang dirawat. 
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2. Biaya untuk pembelian kacamata termasuk frame jika diharuskan oleh 

seorang dokter mata akan diganti sebagai berikut : 

a. Pekerja : Maksimal Rp. 500.000,- 

b. Keluarga Pekerja yang menjadi tanggungan : Maksimal Rp. 250.000,- 

3. Penggantian frame kacamata minimal setiap 2 tahun sekali. Untuk lensa 

sesuai resep doktermata dengan biaya maksimal Rp. 200.000,-. 

Pasal 48 

Biaya Pengobatan / Rawat Inap yang tidak Dijamin 

Penggantian biaya perawatan/pengobatan tidak akan diberikan dalam hal : 

1. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat yang tidak berdasarkan 

resep dokter, tindakan-tindakan pengguguran kandungan (kecuali 

disarankan oleh dokter), kehamilan dan melahirkan diluar pernikahan. 

2. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat terlarang dan atau 

minuman keras lainnya secara berlebihan. 

3. Sakit atau cidera sebagai akibat pelanggaran pasal 12 ayat 5 dalam 

Perjanjian ini. 

4. Sakit atau cidera sebagai akibat melakukan tindakan melawan hukum. 

5. Pengkhitanan dan pembedahan untuk perawatan kecantikan (kosmetik). 

6. Multivitamin dan atau obat kuat lainnya kecuali jika dipergunakan untuk 

maksud penyembuhan yang ditetapkan oleh dokter. 

Pasal 49 

Keluarga Berencana 
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Perusahaan mendukung sepenuhnya program pemerintah mengenai keluarga 

berencana baik melalui fasilitas perusahaan yang ada maupun dari luar. 

BAB IX 

JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 

Pasal 50 

Jaminan Keselamatan Kerja 

1. Sesuai denganPerundang – undangan/Peraturan Pemerintah yang berlaku 

maka semua pekerja wajib diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut sesuai undang - undang No. 24 

tahun 2011 meliputi : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja termasuk penyakit akibat hubungan 

Kerja. 

b. Jaminan kematian 

c. Jaminan Hari Tua 

d. Jaminan Pensiun 

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1993, maka iuran bulanan 

untuk keikutsertaan Pekerja dalam program Jamsostek adalah sebagai 

berikut : 

a. Jaminan Kecelakaan 

Kerja, dengan iuran sebesar 1,27% dari upah, ditanggung sepenuhnya 

oleh Perusahaan. 

b. Jaminan Kematian, 

dengan iuran sebesar 0,3% dari upah, ditanggung sepenuhnya oleh 

Perusahaan. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 112  
 

c. Jaminan Hari Tua, 

dengan iuran sebesar 3,7% dari upah,ditanggung oleh Perusahaan dan 2% 

dari upah ditanggung oleh pekerja. 

d. Jaminan Pensiun, 

dengan iuran sebesar 2% dari upah ditanggung oleh Perusahaan dan 1% 

dari upah ditanggung oleh pekerja. 

 

Pasal 51 

Bantuan Pernikahan 

 

1. Perusahaan memberikan bantuan pernikahan kepada Pekerja yang 

melangsungkan pernikahan secara sah. 

2. Bantuan pernikahan diberikan hanya untuk satu kali pernikahan. 

3. Besarnya bantuan pernikahan diatur sebagai berikut : 

a. Pekerja Tetap sebesar  Rp. 350.000,- 

b. Pekerja Kontrak sebesar Rp. 50.000,- 

c. Staff ke atas diatur tersendiri. 

4. Pembayaran bantuan pernikahan diberikan setelah menyerahkan bukti yang 

sah pembayarannya dilakukan sesuai periode penggajian merujuk pasal 30 

(tiga puluh) ayat 7 (tujuh). 

Pasal 52 

Fasilitas Pekerja Hamil 

1. Perusahaan mengatur 

pekerjaan bagi pekerja hamil. 

2. Perusahaan wajib 

memberikan seragam kerja khusus bagi pekerja hamil yang meliputi baju 

atasan dan celana kerja. 

Pasal 53 
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Fasilitas Pekerja Menyusui 

1. Perusahaan menyadari 

bahwa ASI sangat penting bagi  tumbuh kembang anak dan bagi kesehatan 

pekerja perempuan. 

2. Perusahaan wajib 

memberikan kesempatan dan tempat khusus kepada pekerja perempuan 

untuk memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI tersebut 

ditempat penyimpanan khusus yang disediakan oleh perusahaan. 

3. Ketentuan teknis 

mengenai hal ini diatur tersendiri antara pihak perusahaan dan serikat 

pekerja 

 

Pasal 54 

Fasilitas Kesejahteraan Sosial 

1. Dalam rangka menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan 

dinamis antara Perusahaan dan sesama Pekerja maka Perusahaan 

memberikan bantuan dalam bidang : 

 Rekreasi dan Hiburan 

 Koperasi 

 Olahraga & Kesenian 

 Kerohanian 

2. Ketentuan Pasal 54 ayat 1 tersebut di atas diatur sebagai berikut : 

 Koperasi, menyediakan operasional koperasi. 

 Rekreasi dan Hiburan, dilaksanakan satu tahun sekali. 
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 Olahraga & Kesenian, membantu penyediaan sarana, prasarana dan 

dana. 

 Kerohanian, buka puasa bersama, halal bihalal dan lain-lain. 

3. Pelaksanaan kegiatan pada pasal 54 ayat 2 dilakukan oleh Serikat Pekerja 

dan Perusahaan. 

Pasal 55 

Penghargaan Masa Kerja 

Sebagai penghargaan kepada pekerja, perusahaan memberikan uang penghargaan 

dengan masa kerja sebagai berikut : 

 10 tahun : 1 bulan gaji bruto 

 15 tahun : 1.5 bulan gaji bruto 

 20 tahun : 2.5 bulan gaji bruto 

 25 tahun : 3 bulan gaji bruto 

 30 tahun : 3.5 bulan gaji bruro 

 35 tahun : 4 bulan gaji bruto 

Ketentuan di atas akan dibayar bersama gaji bulan yang berjalan. 

Pasal 56 

Tempat Ibadah 

1. Kepada pekerja diberikan kesempatan untuk melakukan peribadatan sesuai 

dengan agama/keyakinannya masing-masing. 
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2. Dalam hal melaksanakan ibadah tersebut perusahaan berusaha untuk 

menyediakan fasilitas tempat beribadah. 

BAB X 

TATA TERTIB KERJA 

Pasal 57 

TataTertib Kerja 

1. Tata tertib kerja : 

a. Melaksanakan instruksi kerja yang wajar. 

b. Datang dan meninggalkan tempat kerja tepat waktu. 

c. Apabila tidak masuk kerja, memberitahukan/ijin kepada atasan 

yang bersangkutan dengan alasan yang jelas. 

d. Menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan. 

e. Melaksanakan petunjuk keselamatan kerja dan kebersihan. 

f. Tidak berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

dari Perusahaan. 

g. Tidak bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada 

Perusahaan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, 

kecuali diluar jam kerja. 

h. Mengikuti ketentuan “DILARANG MEROKOK” di daerah yang 

telah ditetapkan sebagai daerah bahaya api. 

i. Tidak lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. 

j. Tidak menjalankan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin 

dari atasannya langsung. 

k. Tidak boleh tidur/istirahat diluar jam istirahat, kecuali dalam 

keadaan tertentu dengan seijin atasan langsung. 

l. Tidak melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif 

pada jam kerja dengan tidak seijin atasannya langsung. 
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2. Hal-hal yang dilarang : 

a. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan 

yang jelas. 

b. Dilarang menerima suap, baik dalam bentuk uang atau barang 

maupun jasa. 

c. Dilarang melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan 

barang/uang milik teman sekerja dan/atau Perusahaan. 

d. Dilarang mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau 

atasannya. 

e. Dilarang berjudi dalam lingkungan perusahaan. 

f. Dilarang memberikan keterangan palsu atau memalsukan 

dokumen. 

g. Dilarang melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

h. Dilarang mabuk karena berada dalam pengaruh alkohol dan/atau 

Narkotika/Obat-obatan terlarang di dalam lingkungan perusahaan. 

i. Dilarang berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, 

pimpinan maupun orang lain yang masih ada kaitannya dengan 

perusahaan. 

j. Dilarang memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa 

persetujuan Perusahaan. 

k. Dilarang mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk 

melanggar peraturan perusahaan. 

l. Dilarang menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang 

lain. 

m. Pengulangan dan/atau melakukan pelanggaran lain dalam masa 

berlakunya SP III. 

3. Pada tahapan proses klarifikasi, apabila pekerja terindikasi melakukan 

perbuatan melanggar hukum, sebelum proses diserahkan kepada aparat 

hukum terkait dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, 

perusahaan berkewajiban terlebih dahulu melakukan proses musyawarah 

dengan serikat pekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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4. Penyimpangan yang dapat diberikan peringatan dalam hal 

ketidakmampuan melakukan pekerjaan sesuai tugas, kewajiban dan 

tanggung jawabnya meskipun sudah dipindahkan sebanyak-banyaknya 3 

(tiga) kali ke unit kerja yang berbeda. 

Pasal 58 

Sanksi Pelanggaran 

1. Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

Pekerja dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada, Perjanjian Kerja 

Bersama, maupun tata tertib kerja di Perusahaan yang dikeluarkan oleh 

Direksi dan/atau Dewan Direksi. Baik dilakukan secara disengaja maupun 

tidak. 

2. Pekerja yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh 

perusahaan sebagai salah satu pencegahan dan pembinaan agar pekerja 

tidak melakukan/mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar tata tertib 

dan disiplin kerja sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha. 

3. Tindakan disiplin semata-mata dimaksudkan untuk : 

 

a. Membantu pelaksanaan tertib hukum dan tertib kerja. 

b. Menyelamatkan Perusahaan dari kerugian. 

c. Mendorong pekerja untuk memperbaiki prestasi kerjanya. 

4. Sanksi ditetapkan menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 

oleh pekerja serta faktor-faktor sebagai berikut : 

 

a. Macam terjadinya pelanggaran. 
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b. Proses terjadinya pelanggaran. 

c. Akibat terjadinya pelanggaran. 

d. Situasi disaat terjadinya pelanggaran. 

5. Tahapan pemberian peringatan/sanksi : 

 

a. Mengumpulkan dan mencari fakta/data yang terkait dengan pelanggaran 

yang telah dilakukan. 

b. Menguraikan dan mempelajari baik-baik hasil pengusutan. 

c. Mengadakan musyawarah dengan pimpinan langsungnya. 

d. Menentukan peraturan yang dilanggar. 

e. Menentukan dan mengenakan peringatan/sanksi berdasarkan investigasi 

dan klarifikasi. 

f. Adakan tindak lanjut. 

6. Dengan mentaati Undang-undang No. 13 tahun 2003, tindakan-tindakan 

tersebut dapat diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pasal 

61 tentang pelanggaran hukum dan tata tertib kerja Perusahaan yaitu : 

Pasal 59 

Surat Peringatan dan Sanksi 

1. Jenis Peringatan dan Sanksi : 

a. Peringatan Lisan Tertulis/Reminder Talk 

b. Peringatan Tertulis, I, II, III 

c. Pencabutan kewenangan tertentu untuk sementara waktu, paling 

lama 6 bulan dan dievaluasi setiap 3 bulan 

d. Penurunan pangkat tanpa menurunkan gaji 

e. Pemberhentian sementara (SKORSING) 

f. Pemutusan Hubungan Kerja 
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2. Untuk pelanggaran pasal 61ayat 1, setelah diadakan pembicaraan dengan 

pekerja yang bersangkutan dan didampingi oleh serikat pekerja akan diberi 

surat peringatan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM), 

antara lain sebagai berikut : 

a. Surat peringatan I ( SP I ) 

b. Surat peringatan II ( SP II ) 

c. Surat peringatan III ( SP III ) 

d. Tiap surat peringatan berlaku 2 ( dua ) bulan. 

 

3. Masa berlaku Surat Peringatan ( SP ) : Tiap Surat Peringatan berlaku 

a. Reminder Talk = 1 Bulan 

b. Surat Peringatan 1 (SP1) = 2 Bulan 

c. Surat Peringatan 2 (SP1I) = 3 Bulan 

d. Surat Peringatan 3 (SP1II) = 6 Bulan 

 

4. Tata Cara Pemberian Peringatan dan Sanksi : 

 

a. Peringatan diberikan oleh Kepala Departemen ybs. Dengan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bagian SDM. 

b. Sebelum Surat Peringatan dibuat, Kepala Departemen yang 

bersangkutan harus melakukan investigasi terhadap pekerja. Hasil 

investigasi berupa berita acara dibuat 4 rangkap yang didistribusikan 

kepada Kepala Departemen, bagian SDM, pekerja dan serikat pekerja. 

c. Apabila Pekerja tidak menerima atau keberatan terhadap berita acara 

hasil investigasi atas kesalahan yang dituduhkan, maka Pekerja dapat 

mengadukan permasalahannya kepada Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja 

mendampingi Pekerja dalam menyelesaikan permasalahannya. 

d. Pemberian Peringatan dan sanksi harus dilakukan secara segera setelah 

diketahui Pokok Persoalannya. Pemberian sanksi harus berdasarkan fakta 

dan data, tidak atas dasar prediksi atau dugaan belaka. 
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5. Surat peringatan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu yang dilampaui, 

pekerja tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

 

6. Apabila kesalahan dianggap berat seperti dimaksud pada pasal 61 ayat 

2 dan telah mempunyai hukum tetap, perusahaan wajib meminta izin 

kepada peradilan PHI sesuai dengan Undang-undang No.02 tahun 2004. 

 

7. Terhadap kesalahan-kesalahan pada pasal 61 ayat 3 dan setelah pekerja 

diberikan peringatan tertulis untuk ketiga kalinya akan tetapi masih 

berlanjut berbuat kesalahan, maka Perusahaan akan meminta izin 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada peradilan PHImelalui Disnaker 

terhadap pekerja tersebut. 

 

8. Dalam hal seperti yang dimaksud pada pasal 61 ayat 4 telah dilaksanakan, 

maka Perusahan dapat langsung memberikan surat peringatan terakhir dan 

memberhentikan pekerjanya dengan memberi uang paket kompensasi 

yang besarnya di musyawarahkan antara pekerja, serikat pekerja dengan 

perusahaan. 

9. Apabila melanggar pasal 61 ayat 1.c Perusahan dapat melakukan 

pemotongan upah untuk jangka waktu dimana pekerja tidak masuk kerja, 

sesuai dengan pasal 4 peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tetang 

perlindungan upah. 

 

Pasal 60 

Skorsing 
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1. Bahwa untuk tegaknya keadilan sesuai prinsip Hubungan Industrial 

Indonesia, maka Perusahaan sebelum mengambil tindakan yang mengarah 

pada Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu harus memberikan 

tindakan skorsing. 

 

2. Skorsing Untuk melakukan proses penyelidikan atas kesalahan yg telah 

dilakukan oleh Pekerja. 

 

3. Untuk menenangkan dan menetralisir gejolak yang mungkin timbul (Calm 

Down). 

 

4. Proses Bipartit. 

 

5. Proses PHK sesuai UU No.13/2003 Pasal 155 ayat 3. 

 

6. Lamanya masa skorsing adalah 6 (enam) bulan, setelah itu tergantung 

keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. Selama masa 

Skorsing, Pekerja tetap mendapatkan upah serta hak-hak yang biasa 

diterimanya berhak 100% (gross) atas upah pokoknya. 

Pasal 61 

Bentuk pelanggaran dan sanksi 

1. Pelanggaran dan sanksi atas tata tertib kerja 

Pelanggaran atas tata tertib kerja akan diberikan sanksi minimum 

Reminder Talk maksimum Surat Peringatan Dua (SP II), terkecuali point 

1).d, 1).h dan point 10) sanksi maksimumnya adalah Surat Peringatan Tiga 

(SP III), adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti di bawah ini : 
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2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan 

a. 1 (satu) hari 

b. 2 (dua) hari berturut-turut 

c. 3 (Tiga) hari berturut-turut 

d. 4 (empat) hari berturut-turut 

e. 2 (dua) hari tidak berturut-turut 

f. 3 (Tiga) hari tidak berturut-turut 

g. 4 (empat) hari tidak berturut-turut 

h. 5 (lima) hari tidak berturut-turut 

 

3. Tidak Melaksanakan instruksi kerja yang wajar 

4. Datang tidak tepat waktu 

5. Meninggalkan tempat kerja tidak tepat waktu kecuali mendapatkan ijin 

dari atasannya 

6. Tidak melaksanakan petunjuk keselamatan kerja 

7. Tidak melaksanakan kebersihan kerja. 

8. Tidak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh 

perusahaan 

9. Berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

10. Bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada Perusahaan 

lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali di luar jam 

kerja 

11. Merokok di luar tempat yang sudah ditetapkan. 

12. Lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan 
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13. Mengoperasikan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin dari 

atasannya langsung 

14. Tidur/istirahat di luar jam istirahat, dan tidak dalam kondisi tertentu tanpa 

seijin atasan langsung 

15. Melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif pada jam kerja 

dengan tidak seijin atasannya langsung. 

Pasal 62 

Pelanggaran dan sanksi atas hal-hal yang dilarang yang mengarah PHK  

 

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 5 (lima) hari 

berturut-turut. 

2. Menerima suap baik dalam bentuk uang atau barang maupun jasa. 

3. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang/uang milik 

teman sekerja dan/atau perusahaan 

4. Mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau atasannya. 

5. Berjudi dalam lingkungan perusahaan. 

6. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen. 

7. Melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

8. Mabuk, karena berada dalam pengaruh alkohol dan atau Narkotika/Obat-

obatan terlarang didalam lingkungan perusahaan. 

9. Berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, pimpinan 

maupun orang lain yang masih ada kaitannya dengan perusahaan. 
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10. Memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa persetujuan manajemen. 

11. Mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk melanggar peraturan 

perusahaan. 

12. Menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang lain. 

13. Pengulangan dan/atau pelanggaran lain dalam masa berlakunya SP III. 

BAB XI 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) 

Pasal 63 

Prinsip Dasar 

1. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pemutusan 

hubungan kerja ialah bahwa sedapat mungkin PHK harus dicegah dengan 

segala daya upaya, pertimbangan ini didasari bahwa dengan terjadinya PHK 

berarti bagi pekerja permulaan masa pengangguran dengan segala 

akibatnya. 

2. Apabila tidak dapat dicegah, PHK dapat terjadi bagi pekerja tetapi 

perusahaan harus merundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja 

sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan itu dan setelah ada PB (Perjanjian Bersama) di 

daftarkan ke lembaga peradilan perselisihan Hubungan Industrial ( sesuai 

UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004). 

3. Setelah proses bipartit dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan bersama 

maka proses selanjutnya dilakukan sesuai UU No. 2 tahun 2004. 

Pasal 64 

PHK Dalam Masa Percobaan 
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PHK untuk pekerja dalam masa percobaan tidak diperlukan izin , tembusan surat 

PHK diberikan kepada Serikat Pekerja 

 

Pasal 65 

PHK Atas Kehendak Sendiri 

1. PHK bagi pekerja atas kehendak sendiri tidak diperlukan izin 

2. Hak-hak dari pekerja tersebut antara lain : 

 

a. Uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan Pasal 156 

Ayat 4 dan Pasal 162 Ayat 2 Undang-undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 atau Pasal 69 Ayat 3 dan Ayat 4 

perjanjian ini dengan syarat : 

b. Telah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai 

pengunduran diri. 

3. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

4. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran 

diri. 

5. Dana Pensiun (sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992), yang bisa diambil 

bila pekerja telah menjalani masa pensiun atau pensiun dipercepat. 

6. Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. 

7. Surat Referensi dari Perusahaan. 

8. Sisa cuti tahunan akan dibayarkan / diganti dengan uang. 
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9. Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan secara prorata bagi Pekerja 

yang berhak. 

Pasal 66 

PHK Karena Meninggal Dunia 

Pekerja yang meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan hak-hak sesuai 

dengan pasal 56 dan hak cuti yang belum dipergunakan akan diganti dengan uang. 

Pasal 67 

PHK Karena Sakit 

Jika pekerja tidak mampu bekerja melebihi 12 bulan dan dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter, maka pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya mengacu 

pada Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Adapun hak-hak yang 

lainnya seperti pada pasal 70 . 

Pasal 68 

PHK Karena Mencapai Batas Usia Kerja 

1. Usia pensiun untuk memutuskan hubungan kerja adalah 55 tahun. Dalam 

hal adanya keragu-raguan, usia pekerja akan ditentukan menurut tanggal 

lahir pada kartu pengenal yang sah. 

2. Pekerja yang  telah  mencapai  usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat 

diminta untuk meletakkan jabatannya dan diberhentikan dengan hormat, 

Perusahaan akan memberitahukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 

sebelum mencapai usia pensiun. 

3. Perusahaan dapat mempertimbangkan kembali Pekerja yang telah 

dinyatakan berhenti seperti pada ayat tersebut di atas, untuk dipekerjakan 

kembali apabila masih diperlukan dengan kesepakatan kedua belah pihak 
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Pasal 69 

Penyelesaian Hak dan Kewajiban 

Pada Berakhirnya Hubungan Kerja 

1. Bila berakhirnya hubungan kerja pekerja masih mempunyai sisa cuti 

tahunan yang menjadi haknya dan belum diambil, ia akan menerima uang 

sebagai pengganti sisa cuti tahunan tersebut. 

2. Semua utang pekerja kepada perusahaan akan mengurangi hak pekerja 

yang akan dibayarkan. 

3. Semua barang-barang milik perusahaan yang disediakan bagi pekerja 

untuk keperluan melaksanakan tugas-tugasnya harus dikembalikan kepada 

perusahaan disertai pertanggung jawaban termasuk kartu identitas, 

selambat-lambatnya satu minggu sesudah berakhirnya hubungan kerja. 

4. Perusahaan berkewajiban memberikan surat keputusan (SK) dan surat 

pengalaman kerja kepada pekerja yang telah putus hubungan kerjanya 

dengan perusahaan, sesuai Pasal 65 Ayat 2.1. 

Pasal 70 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian dan 

Uang Pisah 

Jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian 

hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 

156 ditentukan sebagai berikut : 

1. Uang Pesangon. 

Masa Kerja Uang Pesangon Sekurang-kurangnya 
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Masakerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah 

1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah 

2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah 

3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah 

4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah 

5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah 

6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah 

7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah 

Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah 

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 

Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja 

Kurang dari 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah 

6 tahun atau > tetapi < dari 9 tahun 3 bulan upah 

9 tahun atau > tetapi < dari 12 tahun 4 bulan upah 

12 tahun atau > tetapi < dari 15 tahun 5 bulan upah 

15 tahun atau > tetapi < dari 18 tahun 6 bulan upah 

18 tahun atau > tetapi < dari 21 tahun 7 bulan upah 

21 tahun atau > tetapi < dari 24 tahun 8 bulan upah 

24 tahun atau lebih 10 bulan upah 
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3. Uang Penggantian Hak 

Yang dimaksud dengan Ganti Kerugian sesuai dengan Undang-

undangKetenagakerjaan No.13/2003 Pasal 156 ayat 4 adalah : 

1. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur (sesuai PP No. 21 

tahun 1954). 

2. Biaya ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat di mana 

Pekerja diterima bekerja. 

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, ditetapkan 

sebesar 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 

apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja. 

4. Uang Pisah 

Uang pisah diberikan kepada semua Pekerja sebesar Rp. 500.000 netto. 

Pasal 71 

Pekerja Ditahan Pihak Berwajib 

Perusahaan dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan pekerja ditahan yang berwajib baik karena pengaduan perusahaan 

maupun bukan karena pengaduan perusahaan. 

1. Pekerja ditahan yang berwajib bukan atas pengaduan perusahaan : 

2. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan 

perusahaan, perusahaan tidak wajib membayar upah, tapi wajib 

memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungan. 

3. Untuk 1 orang tanggungan 25 % dari upah 
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4. Untuk 2 orang tanggungan 35 % dari upah 

5. Untuk 3 orang tanggungan 45 % dari upah 

6. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50 % dari upah 

7. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 6 

(enam) bulan, terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan yang berwajib. 

8. Pekerja ditahan yang berwajib karena pengaduan perusahaan sebagai 

berikut : 

a. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena 

pengaduan perusahaan dan selama ijin pemutusan hubungan kerja 

belum diberikan Peradilan Hubungan Industrial, maka Perusahaan 

wajib membayar upah pekerja 100 % sesuai Pasal 155 Ayat 3 UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 

b. Dalam hal pekerja dibebaskan dari tahanan karena pengaduan 

perusahaan dan ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka 

perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja dengan 

membayar upah penuh beserta hak lainnya yang seharusnya 

diterima pekerja terhitung sejak pekerja ditahan. 

c. Dalam hal pekerja sesuai Pasal 2.1 diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri terbukti melakukan kesalahan, maka perusahaan dapat 

mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja. 

9. Pelaksanaan dari hal tersebut di atas didasarkan atas peraturan 

perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 . 

BAB XII 

PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN PEKERJA 

Pasal 72 
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Prinsip – Prinsip 

1. Pada dasarnya setiap perselisihan kepentingan, diselesaikan secara 

musyawarah antara perusahaan dengan pimpinan Serikat Pekerja Lima Jaka 

Perkasa dengan itikad baik dari kedua belah pihak. 

2. Apabila terjadi keluhan dari pekerja atas keadaan tertentu, maka akan 

diselesaikan secara musyawarah melalui prosedur yang berlaku. 

Pasal 73 

Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 

1. Keluh kesah dan pengaduan pekerja sehubungan dengan pekerjaanya 

sedapat mungkin segera diselesaikan dan dicari pemecahan secara adil, 

jika seorang pekerja menganggap bahwa ia diperlakukan secara tidak adil 

dan tidak wajar serta bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini, 

maka ia dapat menyampaikan keluh kesah serta pengaduanya sebagai 

berikut : 

a. Setiap keluh kesah dan pengaduan seorang pekerja atau lebih, harus 

terlebih dahulu dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. 

b. Bila penyelesaian belum memuaskan, maka dengan persetujuan atau 

dengan sepengetahuan atasan langsung pekerja dapat meneruskan 

pengaduan serta keluh kesahnya ke atasan yang lebih tinggi menurut 

struktur organisasi. 

c. Setelah prosedur di atas ditempuh tanpa hasil yang memuaskan, maka 

pekerja dapat meminta bantuan serikat pekerja untuk menyelesaikan 

persoalannya dengan Pimpinan Perusahaan melalui Bagian SDM. 

d. Bila tidak tercapai persetujuan antara Serikat Pekerja dan Pimpinan 

Perusahaan, maka penyelesaian selanjutnya didasarkan atas Undang-

undang No.13 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 02 tahun 2004. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

Pasal 74 

Pelaksanaan 

Perjanjian ini memuat dan mengatur seluruh ketentuan dan persyaratan kedua 

belah pihak dan bersepakat untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini dan bila 

ada keragu-raguan atas maksud dari kalimat-kalimat yang ada, hal ini diselesaikan 

dengan jalan musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja DyStar 

Colours Indonesia. 

Pasal 75 

Perubahan dan Penyesuaian 

1. Bilamana ada pembaharuan atau penyesuaian undang-undang 

ketenagakerjaan atau peraturan-peraturan Pemerintah sehubungan dengan 

isi Perjanjian bersama ini, maka yang berlaku adalah undang-undang atau 

peraturan yang baru tersebut. 

2. Bilamana suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak 

berlaku atau dinyatakan batal maka kedua belah pihak wajib mengganti 

syarat atau ketentuan tersebut dengan yang berlaku sah untuk mencapai 

maksud dan tujuan kedua belah pihak. 

3. Dalam hal penggantian tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum, 

maka tidak berlakunya atau batalnya syarat atau ketentuan yang 

bersangkutan tidak mempengaruhi berlakunya syarat atau ketentuan lain 

dalam Perjanjian maupun Perjanjian keseluruhan kecuali bila syarat atau 

ketentuan yang berlaku atau batal tersebut merupakan inti yang tidak dapat 

dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini. 
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4. Jika menurut penilaian para pihak, materi Perjanjian Kerja Bersama ini 

perlu diadakan ketentuan lebih lanjut, maka atas Perjanjian kedua belah 

pihak akan diadakan perubahan seperlunya 

Pasal 76 

Masa Berlakunya dan Perpanjangan PKB 

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku mulai tanggal 1 September 

2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada 

tanggal 1September 2022. 

2. Menjelang berakhirnya masa berlaku PKB ini dan jika tidak ada kehendak 

dari pihak-pihak untuk mengubah isi dari Perjanjian ini, maka PKB ini 

dengan sendirinya diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun sesuai dengan 

Pasal 123 Ayat 2,3,4 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 

3. Apabila telah berakhir masa berlakunya PKB ini, ada kehendak dari pihak-

pihak untuk merubah isi PKB ini harus dilakukan secara tertulis kepada 

pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dimuka. 

4. Setelah berakhir masa berlakunya PKB ini, sementara PKB yang baru 

masih dalam proses (perundingan), maka PKB ini masih tetap berlaku 

sambil menunggu PKB yang baru disepakati. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 77 

Lain-lain 

1. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan 

diatur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau 
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menurut kebiasaan dan kebijaksanaan Perusahaan bermusyawarah dengan 

serikat pekerja. 

2. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian kerja bersama ini, maka peraturan 

pegawai dan peraturan lain yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja 

Bersama ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali jika materi yang tercantum 

dalam peraturan pegawai atau peraturan lainnya belum cukup diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ini dan adanya peraturan tersebut masih 

diperlukan. 

3. Perusahaan akan mengadakan dan membagikan buku Perjanjian Kerja 

Bersama ini kepada semua pekerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

setelah ditandatangani. 

Pasal 78 

Tanda Tangan Kedua Belah Pihak 

PERJANJIAN KERJA INI DITANDA TANGANI BERSAMA 

DI : Sidoarjo 

TANGGAL : 1 September 2020 

Pihak pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama : 

PT. LIMA JAKA PERKASA                             SP KMU PT.LIMA JAKA 

PERKASA 

 

 

JONI MULYONO S.H SAID FITRA 

Ketua Tim Perusahaan                                              Ketua Tim Serikat Pekerja 
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MENYAKSIKAN : 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

ANTARA PT. LIMA JAKA PERKASA 

DENGAN 

SERIKAT PEKERJA KIMIA,METAL dan UMUM PT. LIMA JAKA PERKASA 

PEMERINTAH KAB.SIDOARJO DINAS TENAGA KERJA SIDOARJO 

 

 

 

 

Roni Panggabean, SE, MSI 

KADISNAKER NIP : 160019042 

TIM PERUNDING : 

WAKIL PERUSAHAAN :                                WAKIL SERIKAT PEKERJA 

: 

a. Joko mulyono                                        1. Said  

b. Imam suroso                                          2. Reza 

c. Hari prayogo                                          3. Vendira 

d. Aris rizaldi                                              4. Bima 

e. Nofia ika sari                                          5. Memed 
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Lampiran – lampiran : 

LAMPIRAN 1 : 

Tentang Perhitungan Upah Lembur & Tunjangan Shift 

Dasar Perhitungan yaitu perhitungan upah sejam : 

Gaji bruto : 173 

1. Upah Lembur ( berdasarkan SK Menaker No. KEP-102/MEN/VI/2004 ) : 

a. Pada Hari Kerja Biasa 

1. Jam kerja lembur pertama : 1.5 ( satu setengah ) x upah sejam. 

b. Jam kerja lembur selebihnya : 2 ( dua ) x upah sejam. 

a. Pada Hari Istirahat Mingguan (Shift dan Non Shift) atau Hari Libur Resmi 

Pemerintah : 

1. Dalam batas 7 ( tujuh ) jam, untuk tiap jamnya : 

2 (dua) x Upah sejam. 

2. Untuk 1 ( satu ) jam berikutnya ( = jam ke 8 ) : 

3 (tiga) x Upah sejam. 

3. Untuk tiap jam selebihnya ( = jam ke 9 dst. ) 

2. Tunjangan Shift : 

~ Shift B : 30 % Upah sejam X 8 jam kerja X Jumlah Har 
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DRAFT TATA TERTIB 

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 

 ANTARA 

PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK SERIKAT PEKERJA 

PT. LIMA JAKA PERKASA 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat tanggal 03 bulan April 

tahun 2020 bertempat di PT. Lima Jaka Perkasa Indonesia telah diadakan 

perundingan antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Kimia,Metal 

dan Umum Federasi PT. Lima Jaka Perkasa, membahas tata tertib perundingan 

PKB periode Tahun 2020 s/d 2022 

Setelah diadakan perundingan secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai 

aspek, dan demi kelancaran proses perundingan PKB tersebut, maka telah 

disepakati bersama tata tertib perundingan yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Tim Perunding 

Tim perunding dari pihak perusahaan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari : 

No N a m a Jabatan dalam Perundingan 

 1. Joni Mulyono Ketua tim 

 2.     Imam Suroso  Sekretaris  

 3. Hari Prayogo Anggota 

 4. Aris Rizaldi Anggota 

 5. Nofia ika Anggota 

Tim perunding dari pihak serikat pekerja sebanyak 5 orang, yang terdiri : 

No N a m a Jabatan dalam Perundingan 
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1.  Said Ketua Tim 

  2. Reza   Sekretaris 

 3. Vendira Anggota 

 4. Bima Anggota 

 5. Memed Anggota 

Pasal 2 

Surat Kuasa/Mandat 

Bahwa masing-masing pihak harus disertai dengan mandat penuh untuk 

melaksanakan tugas- tugas perundingan dari awal hingga selesai perundingan. 

Pasal 3 

Tempat Perundingan 

Tempat perundingan diadakan diruang meeting perusahaan, dan apabila 

diperlukan perundingan dapat dilakukan diluar lingkungan perusahaan, atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 4 

Waktu Perundingan 

Waktu perundingan diatur sebagai berikut : 

No Tanggal Waktu Tempat 

 1. 3 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  2. 7 april 2020 13.00 – 16.00  PT. Lima Jaka Perkasa  

  3. 9 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  4.  14 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  5. 17 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  6. 21 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Lima Jaka Perkasa  
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  7. 24 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  8. 28 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

  9. 30 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Lima Jaka Perkasa  

Pasal 5 

Target Penyelesaian 

Target waktu perundingan PKB dimulai dari tanggal 03 April 2020 dan harus 

diselesaikan pada tanggal 30 april 2020 

Pasal 6 

Sistim Perundingan 

Bahwa sistem perundingan dimulai dari Mukadimah dan dilanjutkan pasal demi 

pasal secara berurutan sesuai konsep PKB yang ada, dan apabila dipandang perlu 

dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak pasal tersebut dapat ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 7 

Kesepakatan Masing-Masing Pasal 

Bahwa apabila pasal yang telah disepakati kedua belah pihak, maka masing-

masing ketua tim perunding menanda tangani pasal yang telah disepakati tersebut 

dan dinyatakan syah. 

Pasal 8 

Pending 

Untuk memperlancar jalannya perundingan, apabila ada pasal-pasal yang belum 

dapat disepakati oleh kedua belah pihak maka pasal tersebut dipending, dan 

perundingan dilanjutkan pada pasal berikutnya. 

Pasal 9 

Tindakan Sepihak 

Dalam rangka menjamin kekurangan dan kepastian tim, maka masing-masing 

pihak dilarang melakukan tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain. 
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Pasal 10 

Tata Cara Musyawarah 

a. Masing-masing tim menunjuk seorang ketua/juru bicara tim, dan anggota tim 

dapat berbicara setelah mendapat ijin dari ketua/juru bicara masing-masing 

tim. 

b. Masing-masing ketua/juru bicara tim membuka dan menutup sidang dengan 

jadwal yang disepakati kedua belah pihak. 

c. Kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan cara-cara musyawarah untuk 

mufakat sesuai semangant hubungan industrial, memelihara ketenangan, 

ketertiban dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan gangguan 

terhadap kelancaran pekerjaan. Semua hal yang sedang atau akan 

dirundingkan baik yang sudah disepakati maupun yang belum untuk tidak 

disebarluaskan sampai PKB ini selesai secara tuntas, kecuali untuk 

konsolidasi dengan sesama tim. 

d. Tiap perubahan dalam konsep yang telah diajukan harus diberitahukan secara 

tertulis sebelumnya untuk menghindarkan kelambatan jalanya perundingan. 

e. Masing-masing tim menunjuk soearang anggota sebagai pencatat/notulen 

untuk membuat catatan-catatan sidang. Hasil catatan notulen setiap selesai 

kemudian ditanda tangani oleh masing-masing ketua/juru bicara tim. 

 

Pasal 11 

Perselisihan 

Apabila target waktu penyelesaian PKB sudah habis sebagaimana diatur dalam 

pasal 5 dan masih ada pasal-pasal yang belum belum disepakati, maka 

penyelesaiannya ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 12 

Biaya Perundingan 

Bahwa biaya selama proses perundingan PKB ditanggung sepenuhnya oleh pihak 

pengusaha, dan termasuk biaya penggandaan buku PKB. 

Pasal 13 

Lain-lain 
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Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas 

musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.  

Demikian tata tertib ini dibuat, dan atas kesepakatan pihak pngusaha dengan pihak 

serikat pekerja yang selanjutnya sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

Disepakati di   :      Sidoarjo 

Pada Tanggal  :     3 April 2020 

 

TIM PERUNDING PIHAK SERIKAT 

PEKERJA 

TIM PERUNDING PIHAK 

PERUSAHAAN 

1. Said 1. Joni Mulyono 

2.  Reza  2. Imam Suroso  

3. Vendira 3. Hari Prayogo 

4. Bima 4. Aris Rizaldi 

5. Memed 5. Nofia ika 

 

TUGAS III   :                                             

Catatan Atas Serikat Pekerja 

1. Menyalurkan aspirasi dari anggota serikat pekerja PT Lima Jaka Perkasa 

dan semua pekerja PT Lima Jaka Perkasa secara demokratis 

2. Memperjuangkan kesejahteraan anggota serikat pekerja PT Lima Jaka 

Perkasa dan semua pekerja PT Lima Jaka Perkasa beserta keluarganya. 

3. Mengembangkan kemampuan individual yang dimiliki oleh anggota 

serikat pekerja di PT Lima Jaka Perkasa dan semua pekerja PT Lima Jaka 

Perkasa 
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4. Melindungi anggota serikat pekerja PT Lima Jaka Perkasa dan semua 

pekerja PT Lima Jaka Perkasa dari kemungkinan PHK dan ancaman 

lainnya. 

5. Mencerdaskan anggota serikat pekerja PT Lima Jaka Perkasa dan semua 

pekerja PT Lima Jaka Perkasa melalui pelatihan, kajian, dan aktivitas 

kaderisasi lainnya. 
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KELOMPOK III 
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DRAFT PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

Pada hari ini, Jum’at tanggal 03 Bulan April Tahun 2020 bertempat di lingkungan  

PT. Berkah, telah diadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan bersama, 

antara : 

 

Nama : Mercy Cindia. 

Jabatan : Manager HRD. 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah selaku pemberi kerja 

yang Kantornya berkedudukan di Jl. Raya Pilang KM. 10 No. 99 Wonoayu – 

Sidoarsjo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : Minan Zuhri A.  

Tgl. Lahir : Surabaya, 30 Maret 1987 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Jl. Masalalu No. 20, Sidoarjo  

No. HP : 081234567891 

BAB I 

UMUM 

Pasal 1 

PENDAHULUAN 
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- Bahwa dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan 

melaksanakan pembangunan nasional     khususnya pembangunan ekonomi, 

guna tercapainya masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual 

yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa 

- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kita telah memilih sektor industri 

sebagai tempat berkarya dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara 

- Bahwa dalam negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar 1945, serikat pekerja dan pengusaha adalah mitra 

didalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan bersama 

- Bahwa menyadari akan tanggung jawab tersebut maka disusunlah Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) ini secara musyawarah yang memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan membina, memelihara dan 

menjalin hubungan kerjasama sesuai dengan azas hubungan industrial. 

 

PASAL 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini secara tegas mengatur dan 

menetapkan tentang kepastian kerja, pengupahan, syarat-syarat kerja, jaminan 

social, hak dan kewajiban para Pekerja/Buruh, dilain pihak Pengusaha secara 

konsekwen melaksanakan semua ketentuan yang sifatnya normative dan tidak aka 

nada perlakuan yang sifatnya diskriminatif dikalangan Pekerja/Buruh menuju 

peningkatan kesejahteraan hidup serta perkembangan perekonomian pada 

umumnya. 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dijiwai serta berdasarkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan seluruh perundang-undangan yang berlaku 

di Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya maka kami pihak-pihak yang 

mewakili perusahaan dan pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama ini dengan 

penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. 
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PASAL 3 

PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH 

Dalam perjanjian kerja bersama ini yang dimaksud dengan : 

1. Perusahaan 

ialah PT. ABCD yang berbadan hukum dan berkedudukan di Kota Surabaya. 

2. Pengusaha 

ialah pemilik perusahaan dan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola 

jalannya perusahaan dan melakukan tindakan atas nama pemilik perusahaan. 

3. Keluarga pengusaha  

ialah istri/suami, anak kandung atau anak angkat yang syah dari pengusaha. 

4. Pekerja  

ialah orang yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah berdasarkan 

hubungan kerjanya. 

Menurut statusnya pekerja dibedakan menjadi : 

a. Pekerja waktu tidak tertentu ialah pekerja yang bekerja diperusahaan 

untuk jangka waktu tidak tertentu (maksimum 55 tahun). 

b. Pekerja waktu tertentu ialah pekerja yang bekerja diperusahaan untuk 

jangka waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.  

5. Serikat Pekerja 

ialah perkumpulan pekerja yang anggotanya minimal 50 (lima puluh) orang 

yang merupakan mitra dari perusahaan dan memiliki tujuan yang sama dengan 

persuhaan tersebut.  

6. Anggota serikat pekerja 

ialah pekerja PT. ABCD yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. 

7. Pengurus serikat pekerja 

ialah pekerja yang dipilih oleh anggota untuk menduduki jabatan dalam 

serikat pekerja  PT. ABCD sepengetahuan pengusaha dan disahkan oleh 

Pimpinan Cabang Serikat Pekerja di Kota Surabaya. 

8. Keluarga pekerja 
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ialah seorang istri/suami dan maksimum 3 orang anak kandung dan atau anak 

angkat yang sah sampai usia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja 

sebagaimana terdaftar di departemen personalia  perusahaan, termasuk anak 

kandung dari pekerja perempuan dalam status janda. 

9. Orang tua pekerja 

ialah ayah dan ibu kandung pekerja yang terdaftar di departemen personalia 

perusahaan. 

10. Mertua pekerja 

ialah ayah dan ibu dari suami/istri pekerja yang terdaftar di departemen 

personalia perusahaan. 

11. Ahli waris 

ialah keluarga atau orang yang ditunjuk untuk menerima setiap 

pembayaran/santunan bila pekerja meninggal dunia, dalam hal tidak ada ahli 

warisnya, maka diatur menurut aturan yang berlaku. 

12. Atasan 

ialah pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi. 

13. Atasan langsung 

ialah pekerja yang mempunyai jabatan lebih tinggi  sesuai dengan struktur 

organisasi pada unit kerjanya. 

14. Upah pokok 

ialah pendapatan pekerja berupa uang yang diterima secara tetap baik jumlah 

maupun waktu pembayaran setiap bulannya. 

15. Upah 

ialah pendapatan pekerja terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan 

tunjangan tidak tetap yang berhak diterimanya. 

 

16. Tunjangan tetap 

ialah tunjangan yang diberikan kepada pekerja secara tetap jumlahnya dan 

teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi 

kerja tertentu. 

17. Tunjangan tidak tetap 
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ialah tunjangan yang diberikan kepada pekerja secara tidak tetap jumlahnya 

dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi 

kerja tertentu.  

18. Pekerjaan 

ialah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja untuk pengusaha dalam suatu 

hubungan kerja dengan menerima upah. 

19. Kerja lembur 

ialah kerja yang dilakukan oleh pekerja diluar jam/hari kerja yang telah 

ditetapkan, atas perintah atasan langsung dan atau manager yang bersangkutan 

. 

20. Masa kerja 

ialah jangka waktu seorang pekerja di perusahaan secara tidak terputus dan 

dihitung sejak tanggal diterima sebagai pekerja. 

21. Masa percobaan 

ialah masa yang dijalani oleh pekerja selama-lamanya 3 bulan sebelum 

diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu. 

22. Kecelakaan kerja 

ialah kecelakaan yang terjadi/timbul dalam atau akibat hubungan kerja. 

23. Surat peringatan 

ialah surat resmi yang  dikeluarkan oleh perusahaan (departemen personalia), 

karena adanya tindak pelanggaran disiplin atau perbuatan yang melanggar 

PKB ini, yang bersifat mendidik bagi pekerja. 

24. Dispensasi 

ialah ijin yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk meninggalkan 

tugas tanpa mengurangi hak-haknya. 

25. Lingkungan 

Seluruh wilayah kerja dalam lingkungan perusahaan. 

 

BAB II  
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HUBUNGAN KERJA 

PASAL 4 

LUAS DAN SIFAT PERJANJIAN 

1. Telah sama-sama disepakati oleh pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja, 

bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini terbatas mengenai hal-hal yang bersifat 

umum saja. 

2. Hal-hal bersifat teknis dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, akan diatur 

dalam ketentuan tersendiri atas dasar kesepakatan dengan berlandaskan 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

3. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan tetap 

berlaku dan secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

PASAL 5 

KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

 

1. Pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja berkewajiban mentaati, mematuhi 

dan melaksanakan sepenuhnya semua yang telah disepakati dalam Perjanjian 

Kerja Bersama ini. 

2. Pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja berkewajiban untuk 

menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada pekerja baik isi, 

makna, penafsiran, maupun pengertian yang tertera dalam Perjanjian Kerja 

Bersama  ini agar dimengerti dan dipatuhi. 

3. Disamping itu, kedua belah pihak akan memberikan penjelasan kepada pihak 

lain yang berkepentingan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini apabila 

diperlukan. 

PASAL  6 

PENGAKUAN HAK PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA 
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1. Pengusaha mengakui bahwa serikat pekerja PT. ABCD sebagai organisasi 

yang sah mewakili para pekerja pada pengusaha sesuai dengan fungsi, peranan 

dan tugas serikat pekerja. 

2. Serikat pekerja mengakui bahwa yang mengatur pekerja dalam menjalankan 

perusahaan adalah fungsi dan tanggung jawab pengusaha yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Kedua belah pihak saling menghormati dan tidak mencampuri urusan intern 

pihak lain. 

PASAL 7 

JAMINAN BAGI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA 

 

1. Pengusaha tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pekerja yang 

disebabkan oleh atau kaitannya dengan serikat pekerja, baik sebagai pengurus 

maupun sebagai anggota. 

2. Atas permintaan serikat pekerja, pengusaha berkewajiban memberikan 

keterangan yang diperlukan yang menyangkut ketenagakerjaan seperti : 

penilaian, absensi, lembur, status di perusahaan, pengupahan, hari dan jam 

kerja, jaminan sosial serta hal lain yang diperlukan. 

3. Pengusaha akan menyelesaikan masalah yang timbul akibat hubungan kerja 

bersama serikat pekerja dengan azas musyawarah untuk mufakat. 

4. Pengusaha menyadari bahwa tindakan penutupan perusahaan (lock–out) 

adalah kurang sesuai dengan semangat hubungan industrial, oleh karena itu 

akan dihindarkan. 

5. Serikat pekerja bersama-sama pengusaha didalam menegakkan tata tertib dan 

disiplin kerja serta peningkatan efiensi dan produktifitas kerja. 

6. Serikat pekerja menyadari bahwa tindakan mogok kerja adalah tindakan 

kurang sesuai dengan semangat hubungan industrial, oleh karena itu akan 

dihindarkan. 
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PASAL 8 

HUBUNGAN PENGUSAHA DENGAN SERIKAT PEKERJA 

 

1. Pengusaha dan serikat pekerja sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan 

ketenangan kerja dan ketenangan usaha serta hubungan industrial yang 

harmonis. 

2. Dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, maka pengusaha dan 

serikat pekerja sepakat membentuk lembaga kerjasama bipartite 

3. Anggota lembaga kerjasama bipartite terdiri dari 5 orang unsur pengusaha dan 

5 orang unsur srikat pekerja dan atau sesuai kebutuhan 

4. Untuk lembaga kerjasama bipartit disepakati untuk membicarakan hal-hal 

yang menyangkut hubungan ketenagakerjaan secara umum, dan akan 

melakukan pertemuan sekurangnya satu kali dalam satu bulan. 

PASAL 9 

FASILITAS DAN BANTUAN BAGI SERIKAT PEKERJA 

 

1. Pengusaha menyediakan ruangan kantor serikat pekerja dilingkungan 

perusahaan dengan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. 

2. Serikat pekerja diperbolehkan menggunakan papan-papan pengumuman yang 

disediakan oleh pengusaha sepanjang isi pengumuman telah diketahui pihak 

pengusaha. 

3. Pengusaha mengijinkan serikat pekerja untuk mengadakan rapat/pertemuan 

dan pendidikan dilingkungan perusahaan. 

4. Pengusaha akan memberikan bantuan untuk kegiatan serikat pekerja baik 

didalam maupun diluar perusahaan. 

PASAL 10 

DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA  
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1. Atas permintaan serikat pekerja, pengusaha memberikan dispensasi kepada 

pekerja yang ditunjuk untuk menghadiri persidangan, konsultasi dengan 

instasi pemerintah/organisasi, rapat, pendidikan dan latihan baik didalam 

maupun diluar perusahaan.  

2. Demi kelancaran kegiatan serikat pekerja, pengusaha memberikan dispensasi 

kepada sekurang-kurangnya satu orang pengurus sebagai tenaga full timer dan 

memberikan kesempatan bagi pengurus lainnya untuk mengadakan piket yang 

teknisnya akan diatur kemudian. 

PASAL 11 

IURAN SERIKAT PEKERJA 

1. Pengusaha bersedia untuk membantu melaksanakan pemotongan iuran 

anggota serikat pekerja melalui upah yang bersangkutan. 

2. Uang iuran anggota diserahkan oleh pengusaha kepada serikat pekerja dalam 

tempo selambat–lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya. 

BAB III 

HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT-SYARAT KERJA 

PASAL 12 

PENERIMAAN PEKERJA BARU 

 

1. Dalam pengembangan perusahaan dan penambahan pekerja adalah wewenang 

pengusaha, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Persyaratan menjadi pekerja baru adalah : 

a. Warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun keatas. 

b. Mengajukan permohonan tertulis dan dilampiri dengan persyaratan 

lainnya yang ditentukan oleh pihak pengusaha. 

c. Dinyatakan sehat untuk bekerja oleh dokter. 

d. Lulus tes yang diadakan oleh pihak pengusaha. 

3. Dalam penerimaan pekerja baru, pengusaha akan memberikan prioritas kepada 

keluarga dari pekerja. 
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PASAL 13 

KETENTUAN MASA PERCOBAAN 

 

Ketentuan masa percobaan diatur sebagai berikut : 

- Pekerja dalam masa percobaan mempunyai kewajiban yang sama dengan 

pekerja waktu tidak tertentu. 

- Hubungan kerja dalam masa percobaan dapat diputuskan setiap saat oleh 

kedua belah pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa kewajiban 

apapun dari pihak pengusaha. 

- Pekerja yang masih mengikuti masa percobaan sewaktu-waktu dapat diangkat 

menjadi pekerja waktu tidak tertentu oleh pihak pengusaha. 

- Masa percobaan ini diperhitungkan sebagai masa kerja, apabila pekerja yang 

bersangkutan diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu. 

PASAL 14 

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN 

 

Bagi pekerja yang dinyatakan lulus dari masa percobaan dan atau diangkat 

menjadi pekerja waktu tidak tertentu maka kepadanya diberikan surat keputusan 

pengangkatan dari pihak pengusaha. 

PASAL 15 

MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI SERTA PROSEDURNYA 

 

1. Mutasi adalah pemindahan seorang pekerja dari satu bagian kebagian lain 

yang dilakukan bukan merupakan hukuman dan tidak akan merugikan karir 

yang bersangkutan. 

2. Mutasi dapat dilakukan dengan alasan : 

a. Bertambah/berkurangnya pekerjaan di suatu bagian. 

b. Karena tidak mampu menjalankan pekerjaan. 

c. Alasan kesehatan. 
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3. Promosi adalah kenaikan pangkat dan atau jabatan seorang pekerja yang 

dilaksanakan sesuai dengan sistem kepersonaliaan di perusahaan. 

4. Promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja yang bersangkutan. 

5. Promosi seorang pekerja secara langsung diikuti dengan kenaikan upah pokok 

dan atau tunjangan– tunjangan yang berhak diterima. 

6. Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam bagian tertentu, maka diutamakan 

posisi tersebut diisi dari   bagian bersangkutan . 

7. Demosi adalah penurunan jabatan seorang pekerja yang dilakukan 

berdasarkan sistem kepersonaliaan di perusahaan. 

8. Demosi dilakukan dengan alasan : 

a. Bertambah/berkurangnya pekerjaan di suatu bagian. 

b. Karena tidak mampu menjalankan pekerjaan. 

c. Alasan kesehatan. 

d. Demosi harus dibicarakan dengan serikat pekerja 

9. Setiap mutasi dan demosi diinformasikan dan dijelaskan kepada pekerja yang 

bersangkutan dan kepada serikat pekerja bila dipandang perlu. 

PASAL 16 

TENAGA KERJA ASING 

 

1. Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, pengusaha wajib mematuhi 

ketentuan dan penempatannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus memahami dan menghormati adat 

istiadat bangsa Indonesia. 

3. Pengusaha akan memberikan informasi tentang tenaga kerja asing kepada 

serikat pekerja. 

4. Sesuai dengan program alih teknologi, maka tenaga kerja asing wajib 

mengalihkan keahlian dan pengetahuannya kepada pekerja Indonesia. 

5. Tenaga kerja asing tunduk dan taat pada PKB ini  
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BAB IV 

WAKTU KERJA, WAKTU ISTIRAHAT DAN  KERJA LEMBUR 

PASAL 17 

WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT 

 

1. Yang dimaksud waktu kerja adalah waktu Pekerja/buruh melakukan 

pekerjaa, sesuai jadwal masing-masing 

2. Waktu jam kerja biasa ialah waktu kerja selama 7 (tujuh) jam sehari atau 

40 (empat puluh) jam seminggu untuk selama 6 (enam) hari kerja sesuai 

Undang-Undang yang berlaku. 

3. Hari libur Mingguan adalah hari libur bagi setiap Pekerja/Buruh setelah 6 

(enam) hari kerja, untuk Pekerja/Buruh Shift maupun Geberal Shift (GS). 

Adapun hari libur mingguan untuk GS adalah hari Minggu, sedangkan 

untuk Pekerja/Buruh Shift disesuaikan dengan jadwal masing-masing. 

4. Penentuan jumlah hari kerja dalam satu tahun adalah jumlah hari dalam 

satu tahun dikurangi libur nasional dan dikurangi lagi hari Minggu dan 

hari Sabtu dalam satu tahun. 

5. Ketentuan hari dan jam kerja dalam pasal ini dapat dirubah berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja serta pelaksanaannya 

dilakukan dengan menetapkan kalender kerja setiap tahunnya. 

6. Hari-hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, sedangkan 

hari libur lainnya ditentukan oleh pengusaha bersama dengan serikat 

pekerja 

7. Hari-hari libur resmi merupakan hari tidak bekerja bagi seluruh pekerja. 

8. Perubahan jam kerja mengunakan system Shift , longshift harus 

dirundingkan dengan serikat pekerja 

PASAL 18 

KERJA LEMBUR 

 

1. Kerja lembur tidak berlaku wajib atau bersifat sukarela dan dilakukan apabila : 
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a. Terdapat pekerjaan yang membahayakan keselamatan perusahaan jika 

tidak cepat diselesaikan. 

b. Dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan. 

2. Tingkat pekerja yang berhak memperoleh upah lembur diatur dalam surat 

keputusan pihak pengusaha setelah mempertimbangkan saran-saran dari 

serikat pekerja. 

PASAL 19 

PERJALANAN DINAS 

 

1. Perjalanan dinas baik didalam maupun di luar kota atau di luar negeri, 

ditetapkan dengan surat keputusan pihak pengusaha. 

2. Ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan pihak pengusaha setelah 

mendengarkan saran-saran dari serikat pekerja. 

 

BAB V 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 

PASAL 20 

CUTI 

1. Cuti tahunan 

a. Cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja 

bekerja 12 bulan berturut-turut. 

b. Cuti tahunan dapat digunakan pada awal tahun berikutnya, kecuali untuk 

kepentingan yang tidak dapat ditangguhkan dengan seizin pihak 

pengusaha. 

c. Pekerja yang akan menggunakan hak cuti tahunan, maka yang 

bersangkutan mengajukan permohonan kepada atasannya 3 hari 

sebelumnya    

d. Hak cuti tahunan pekerja tidak dapat ditimbun, kecuali untuk perjalanan 

antar pulau atau keluar negeri dengan seizin pihak pengusaha. 
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e. Bila pekerja tidak menggunakan hak cuti pengusaha wajib membayar 

dengan rumus 

 Upah / 22 x sisa cuti x 200%  

 

2. Cuti/istirahat panjang  

a. Istirahat panjang diberikan sekurang-kurangnya 2 bulan setelah pekerja 

bekerja 6 tahun secara terus-menerus dan kelipatannya. 

b. Istirahat panjang dilaksanakan pada tahun ketujuh dan tahun kedelapan. 

c. Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja diberikan kompensasi hak 

istirahat tahunan pada tahun kedelapan sebesar ½ upah sebulan. 

d. Pekerja yang akan menggunakan hak istirahat panjang, maka yang 

bersangkutan memberitahukan kepada atasanya 7 hari sebelumnya.  

e. Bila pekerja tidak menggunakan hak cuti besar pengusaha wajib 

membayar dengan rumus 

 Upah / 22 x sisa cuti x 200%  

PASAL 21 

CUTI KHUSUS 

1. Pengusaha mengijinkan pekerja untuk tidak bekerja tanpa mengurangi hak-

haknya karena hal-hal sebagai berikut : 

a. Sakit karena kecelakaan kerja. 

b. Sakit dengan keterangan dokter. 

c. Cuti khusus diberikan karena hal-hal sebagai berikut : 

Keperluan Jumlah Hari  

 Keluarga pekerja meninggal dunia  : 

- istri/suami/anak 

- bapak/ibu/mertua/saudara kandung 

- kakek/nenek/orang serumah 

 

3 hari kerja 

2 hari kerja 

1 hari kerja 

 Melaksanakan perkawinan sendiri 

- didalam pulau Jawa 

 

3 hari kerja. 
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- diluar pulau Jawa 4 hari kerja. 

 Mengawinkan anak kandung/anak angkat sah 2 hari kerja 

 Mengkhitankan anak kandung/anak angkat sah 1 hari kerja 

 Istri pekerja melahirkan 2 hari kerja 

 Mengikuti tugas pemerintah atau dipanggil 

sebagai saksi di pengadilan 

selama waktu yang 

diperlukan 

 Membabtiskan anak kandung/anak angkat sah 1 hari kerja 

 Keluarga sakit keras  2 hari kerja 

d. Mengalami musibah bencana alam, diberikan izin 2 hari kerja (jika 

melebihi akan dipertimbangkan oleh pihak pengusaha). 

e. Melaksanakan hak pilih sebagai warga negara dalam pemilu dan atau 

sebagai anggota panitia pemilihan diberikan izin 1 hari kerja. 

f. Melaksanakan hak cuti. 

g. Menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam dan ziarah ke tempat 

suci bagi agama lain, selama waktu yang diperlukan, maksimal 3 bulan.   

2. Disamping izin yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini pihak pengusaha dapat 

memberikan izin yang dapat mempengaruhi tunjangan tidak tetap. 

a. Bagi pekerja yang mengikuti ujian sekolah diberikan izin tidak bekerja 

sesuai dengan waktu yang diperlukan dengan memperlihatkan bukti yang 

sah. 

b. Yang dimaksud ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2a. diatas, khusus 

mengikuti ujian negara. 

PASAL 22 

WAKTU HAID, HAMIL, GUGUR KANDUNG DAN MELAHIRKAN 

 

1. Waktu haid 

a. Pekerja perempuan tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan 

hari kedua waktu haid. 
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b. Pekerja perempuan yang tidak bekerja karena haid diharap 

memberitahukan kepada pihak pengusaha secara tertulis. 

2. Waktu hamil, gugur kandung dan melahirkan 

a. Pekerja perempuan yang hamil diberikan istirahat hamil dan melahirkan 

selama 3 bulan yaitu 30 hari sebelum melahirkan dan 60 hari sesudah 

melahirkan, dan dapat diperpanjang dengan rekomendasi dokter. 

b. Istirahat hamil dan melahirkan diambil setelah dokter atau bidan yang 

bersangkutan memperkirakan waktu kelahiran bayinya. 

c. Pekerja perempuan yang mengalami gugur kandung diberikan waktu 

istirahat selama 60 hari semenjak gugur kandungan dan dapat 

diperpanjang berdasarkan rekomendasi dokter atau bidan. 

PASAL 23 

SAKIT BERKEPANJANGAN 

 

1. Pekerja yang sakit berkepanjangan bukan karena kecelakaan kerja maka 

upahnya dibayar sebagai berikut  : 

a. 4 bulan pertama :  100 %  X  upah, setiap bulan. 

b. 4 bulan kedua  :    80 %  X  upah, setiap bulan. 

c. 4 bulan ketiga  :    60 %  X  upah, setiap bulan. 

2. Setelah 12 bulan dengan surat keterangan dokter, pekerja yang bersangkutan 

dinyatakan tidak mampu untuk bekerja lagi maka hubungan kerjanya dapat 

diputuskan.setelah berunding dengan serikat pekerja 

3. Pekerja yang sakit berkepanjangan karena kecelakaan kerja maka upahnya 

pada tahun pertama dibayar 100%, dan pada tahun kedua dibayar sebagaimana 

diatur pada ayat 1 pasal ini. 

4. Setelah 24 bulan dengan surat keterangan dokter, pekerja yang bersangkutan 

dinyatakan tidak mampu untuk bekerja lagi maka hubungan kerjanya dapat 

diputuskan setelah berunding dengan serikat pekerja  

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 160  
 

BAB VI 

PENGUPAHAN 

PASAL 24 

UPAH 

 

1. Upah adalah pendapatan pekerja yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap 

dan tunjangan tidak tetap yang berhak diterima. 

2. System pengupahan diatur berdasarkan golongan yang ada dan untuk tiap 

golongan ditentukan upah minimum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 

dalam Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK). 

3. Struktur upah atau gaji yang dipakai PT. ABCD terdiri dari Upah Pokok, 

Natura serta Tunjangan-Tunjangan dalam bentuk uang. 

4. Peninjauan segera mengenai upah atau gaji bilamana ada perubahan peraturan 

tentang kenaikan upah minimum dari pemerintah. 

5. Periode perhitungan upah adalah dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan 

pada bulan berjalan sesuai kalender. 

6. Upah ditetapkan tidak termasuk pajak penghasilan, pajak penghasilan atas 

upah dibayar oleh pihak pengusaha. 

PASAL 25 

TUNJANGAN 

 

Disamping upah pokok, pengusaha memberikan tunjangan-tunjangan  sebagai 

berikut : 

a. Tunjangan tetap yang terdiri dari : 

- Jabatan 

- Keahlian 

- Keluarga 

- Perumahan 
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b. Tunjangan tidak tetap yang terdiri dari : 

- Kehadiran 

- Transportasi 

- Shift 

PASAL 26 

KENAIKAN UPAH 

 

1. Pengusaha memberikan kenaikan terhadap upah pekerja setiap awal tahun 

yaitu pada bulan Januari, dengan dasar sebagai berikut : 

a. Indek harga konsumen. 

b. Prestasi kerja (penilaian) 

c. Masa kerja 

d. Kemampuan perusahaan. 

2. Besarnya kenaikan upah pekerja dimusyawarahkan antara pihak pengusaha 

dengan pihak serikat pekerja.  

3. Kenaikan upah karena penyesuaian upah minimum secara otomatis diberikan 

kepada seluruh pekerja apabila terjadi kebijaksanaan baru pemerintah. 

4. Kenaikan upah pekerja berupa kenaikan upah pokok dan kenaikan tunjangan– 

tunjangannya. 

5. Pengusaha wajib membuat struktur dan skala upah bersama dengan serikat 

pekerja 

6. Rumus Kenaikan upah adalah   

GAJI BARU = selisih UMK + PENILAIAN + MASA KERJA 

PASAL 27 

UPAH SELAMA MASA PERCOBAAN 

 

1. Selama masa percobaan upah bagi pekerja adalah upah pokok dan tunjangan–

tunjangan yang berhak diterima. 
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2. Besarnya upah pokok pekerja selama masa percobaan sekurang-kurangnya 

80% dari upah pokok pekerja waktu tidak tertentu.                                         

PASAL 28 

PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR 

 

1. Pekerja yang diminta bekerja lembur, diperhitungkan dengan upah kerja 

lembur. 

2. Perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut : 

a.  Upah lembur pada hari kerja biasa : 

- Jam pertama : 1,5 x Upah/173 

- Jam kedua, dst : 2,0 x Upah/173 

b. Upah  lembur pada hari libur : 

- Tujuh jam pertama : 2,0 x upah/173 

- Jam kedelapan  : 3.0 x Upah/173 

- Jam kesembilan,dst : 4,0 x Upah/173 

3. Yang dimaksud hari libur pada pasal ini ialah hari-hari libur pada kalender 

kerja yang ditetapkan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja.     

4.    Yang dimaksud upah pada perhitungan upah kerja lembur terdiri dari : 

a. Upah pokok 

b. Tunjangan tetap 

c. Tunjangan kehadiran  

5. Pada hari raya keagamaan penentuan upah lembur harus dirundingkan 

dengan serikat pekerja. 

PASAL 29 

TUNJANGAN JABATAN, KEAHLIAN DAN TUNJANGAN KHUSUS 

 

1. Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang mempunyai atau menduduki 

jabatan. 
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2. Tunjangan keahlian diberikan kepada pekerja yang memiliki keahlian 

dibidang tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikasi 

3. Tunjangan khusus diberikan kepada pekerja yang bekerja pada tempat kerja 

tertentu dan atau kondisi kerja tertentu. 

4. Besarnya tunjangan tersebut diatas dimusyawarahkan antara pengusaha 

dengan  serikat pekerja. 

PASAL 30 

TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

 

1. Tunjangan keluarga diberikan kepada pekerja yang sudah berkeluarga. 

2. Tunjangan perumahan diberikan kepada setiap pekerja  

3. Besarnya tunjangan keluarga dan perumahan ditetapkan dengan pertimbangan 

untuk meringankan beban ekonomi para pekerja. 

PASAL 31 

TUNJANGAN KEHADIRAN 

 

1. Tunjangan kehadiran diberikan dalam rangka memberikan motivasi terhadap 

kehadiran pekerja. 

2. Besarnya tunjangan kehadiran ditentukan dalam surat keputusan pihak 

pengusaha setelah dimusyawarahkan dengan serikat pekerja. 

3. Tunjangan kehadiran akan dibayarkan penuh kepada pekerja yang tidak 

pernah absen dalam satu periode perhitungan upah, dan akan dipotong dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

a. Tunjangan kehadiran akan dipotong 25 % jika pekerja absen 1 hari 

b. Tunjangan kehadiran akan dipotong 50 % jika pekerja absen 2 hari 

c. Tunjangan kehadiran akan dipotong 75 % jika pekerja absen 3 hari 

d. Tunjangan kehadiran tidak diberikan jika pekerja absen 4 hari. 

PASAL 32 

TUNJANGAN TRANSPORTASI 
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1. Pengusaha menyediakan fasilitas antar jemput bagi setiap pekerja Selain 

menyediakan antar jemput pengusaha memberikan penggantian biaya 

transportasi kepada pekerja dari rumah sampai lokasi penjemputan dan 

sebaliknya, yang besarnya berdasarkan tarif kendaraan umum yang berlaku 

saat itu. 

2. Pengusaha memberikan kenaikan transportasi bila terjadi kenaikan tarip 

transport dan atau kenaikan BBM . besaran kenaikan tunjangan transportasi  

berdasarkan kesepakatan dengan serikat pekerja mengacu   

PASAL 33 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN BONUS 

1. Pengusaha memberikan tunjangan hari raya sekurang-kurangnya satu kali 

upah sebulan kepada pekerja yang merayakan hari raya agamanya. 

2. Tunjangan hari raya dibayarkan 20 hari sebelum hari raya Idul Fitri bagi yang 

beragama Islam, dan 20 hari sebelum hari Natal bagi yang beragama lain 

berdasarkan upah terakhir. 

3. Tunjangan hari raya dibayarkan kepada pekerja yang masih bekerja sampai 

dengan 30 hari sebelum hari raya keagamaan. 

4. Bagi pekerja yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun akan dibayarkan sesuai 

dengan masa kerjanya. 

5. Bonus adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pekerja. 

6. Pengusaha memberikan bonus kepada pekerja pada setiap akhir tahun, yang 

besarnya dimusyawarahkan antara pengusaha dengan serikat pekerja  

7. Bonus hanya dibayarkan kepada pekerja yang masih terdaftar sebagai pekerja 

pada bulan bonus dibayarkan. 

PASAL 34 

TUNJANGAN KELUARGA BAGI PEKERJA YANG DITAHAN PIHAK 

BERWAJIB 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 165  
 

1. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan 

tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak 

membayar upah kepada pekerja, tetapi berkewajiban memberikan bantuan 

kepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

a. Untuk 1 orang tanggungan   :   50 % dari Upah 

b. Untuk 2 orang tanggungan  :   60 % dari Upah 

c. Untuk 3 orang tanggungan  :   70 % dari Upah 

d. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih :   80 % dari Upah 

2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan untuk jangka waktu 6 

bulan terhitung sejak pekerja ditahan. 

3. Apabila pekerja yang bersangkutan dibebaskan dari tuduhan, maka pengusaha 

wajib merehabilitasi nama baik pekerja tersebut termasuk membayarkan hak-

haknya yang tertunda. 

4. Apabila pekerja tersebut ternyata bersalah dan menjalani hukuman, maka 

hubungan kerjanya dapat diputus sesuai peraturan yang berlaku. 

BAB VII 

JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAN TENAGA KERJA 

PASAL 35 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN 

 

1. Perusahaan mengikutkan semua Pekerja/Buruh kedalam Program 

Pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

2. Perusahaan menyediakan PPPK tiap-tap bagian 

3. Dalam keadaan darurat ditempat kerja penderita segera dikirim ke UGD 

PASAL 36 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) 
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Dalam pelaksanaannya Perusahaan mengikuti dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku 

1. Perusahaan mengikut sertakan seluruh Pekerja/Buruh menjadi peserta 

Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan oleh 

BPJS yang meliputi : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

b. Jaminan Kematian (JKM) 

c. Jaminan Hari Tua (JHT) 

d. Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan (JPK) 

2.  Perusahaan berwenang melakukan pemotongan upah dari Pekerja/Buruh 

untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

sesuai ketentuan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

3. Apabila Pekerja/Buruh pada saat melakukan pekerjaannya mengalami 

kecelakaan kerja, maka Perusahaan membayarkan terlebih dahulu biaya 

pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta membayar upah 

selama Pekerja/Buruh sementara tidak mampu bekerja. 

4. Berdasarkan ketentuan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja 

(STMB) maka Pekerja/Buruh yang mengalami kecelakaan kerja, selama 

dalam perawatan rumah sakit, upahnya tetap dibayar dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

a) 4 bulan pertama : 100% x upah sebulan 

b) 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan 

c) 4 bulan ketiga : 50% x upah sebulan 

5. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Perusahaan wajib untuk mengurus 

segala sesuatu mengenai pelaporan, pengajuan dan pembayaran jaminan 

kecelakaan kerja kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan 

Badan penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sampai Pekerja/Buruh yang 
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bersangkutan memperoleh hak-haknya dan Pekerja/Buruh bersedia 

menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hal itu. 

 

PASAL 37 

MAKAN  

1. Dalam rangka memenuhi standar gizi dan memenuhi kalori bagi pekerja, 

maka pengusaha menyediakan fasilitas makan bagi pekerja yang terdiri dari : 

a. Sarapan pagi 

b. Makan Siang. 

c. Makan malam bagi pekerja yang bekerja shift 2 dan shift 3 serta yang 

bekerja lembur. 

d. Extra fooding bagi pekerja yang bekerja shift 2 dan shift 3. 

2. Pada bulan puasa bagi pekerja yang beragama Islam penyediaan makan siang 

ditiadakan dan diganti dengan uang, yang besarnya sesuai nilai uang makan 

yang berlaku. 

PASAL 38 

KOPERASI PEKERJA 

 

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi maka 

pengusaha membantu terbentuknya koperasi pekerja. 

2. Bantuan tersebut antara lain dalam bentuk : 

a. Ruangan kantor yang memadai bagi kegiatan koperasi dalam perusahaan. 

b. Pemotongan iuran/pinjaman anggota melalui bagian penggajian yang 

selanjutnya diberikan kepada pihak koperasi pekerja.  

3. Untuk menjalankan koperasi pekerja maka pengusaha memberikan dispensasi 

kepada sekurangnya seorang pekerja untuk menjadi tenaga full timer dengan 

menjamin hak serta karirnya. 

4. Anggota koperasi adalah seluruh pekerja waktu tidak tertentu PT. ABCD. 
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PASAL 39 

PEMBINAAN ROHANI 

1. Pengusaha memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas beribadat bagi 

pekerja sepanjang tidak mengganggu jam kerja. 

2. Pengusaha memberikan bantuan untuk kegiatan hari besar keagamaan yang 

diadakan oleh pekerja dilingkungan perusahaan. 

PASAL 40 

OLAH RAGA, KESENIAN DAN REKREASI 

 

1. Pengusaha menyediakan fasilitas dan membiayai setiap kegiatan olah raga dan 

kesenian bagi pekerja. 

2. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pekerja yang melakukan 

pertandingan atas nama perusahaan. 

3. Pengusaha memberikan kesempatan rekreasi bagi pekerja dan keluarganya 

sekali setahun dengan biaya ditanggung perusahaan. 

4. Penentuan tujuan dan teknis rekreasi dimusyawarahkan antara pengusaha 

dengan serikat pekerja. 

PASAL 41 

SUMBANGAN DAN SANTUNAN 

 

1. Pengusaha memberikan sumbangan pernikahan kepada pekerja yang menikah 

satu kali selama bekerja. 

2. Besarnya sumbangan pernikahan kepada setiap pekerja adalah Rp. 200.000,-   

3. Perusahaan memberikan bantuan biaya melahirkan kepada Pekerja/Buruh 

wanita dan istri Pekerja/Buruh yang melahirkan anak dari perkawinan yang 

sah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disesuaikan peraturan BPJS 

Kesehatan. 

a. Kelahiran anak kembar bantuannya sama dengan satu anak 
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b. Kelahiran dan beberapa saat kemudian meninggal mendapatkan 

bantuan kelahiran dan sumbangan kematian 

c. Bantuan kelahiran diberikan maksimal 3 (tiga) anak 

d. Dapat menunjukkan surat Keterangan dari Dokter, Bidan/Lurah atau 

Kepala Desa 

e. Pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

4. Pekerja yang meninggal dunia biaya pengurusan jenazah dan pemakamannya 

ditanggung oleh pihak pengusaha. 

5. Sumbangan bagi pekerja yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran 

dan gusuran ditetapkan dengan kebijaksanaan pihak pengusaha yang 

ditetapkan dalam surat keputusan. 

PASAL 42 

PINJAMAN 

 

1. Pengusaha memberikan pinjaman kepada pekerja dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

b. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, diberikan 2 bulan upah.   

c. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari dua tahun, diberikan 3 bulan upah.   

d. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun, diberikan 4 bulan upah.   

e. Selanjutnya menurut deret hitung.  

2. Pinjaman tersebut di atas dapat dilunasi dengan membayar angsuran 10 kali. 

3. Pekerja yang masih mempunyai pinjaman tidak dibenarkan mengajukan 

pinjaman baru, kecuali atas   kebijakan pihak pengusaha. 

BAB VIII 

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 

PASAL 43 

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 
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1. Pengusaha menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarga pekerja 

sebagaimana terdaftar dibagian personalia perusahaan. 

2. Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksud pada pasal ini meliputi : 

a. Rawat jalan tingkat pertama. 

b. Rawat jalan tingkat lanjutan. 

c. Rawat inap. 

d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.  

e. Penunjang diagnostik. 

f. Pelayanan khusus. 

Pelayanan gawat darurat. 

3. Sarana pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, ialah : 

a. Poliklinik dan dokter perusahaan. 

b. Dokter rujukan. 

c. Rumah sakit rujukan 

4. Pekerja yang akan berobat ke poliklinik perusahaan pada jam kerja harus 

seizin pimpinan yang bersangkutan. 

5. Pekerja dan keluarga pekerja diijinkan melakukan pemeriksaan dan 

pengobatan pada dokter spesialis. 

1. Pekerja tidak dibenarkan untuk berobat keluar negeri terkecuali mendapat 

kecelakaan, sakit pada waktu menjalankan tugas dan atau seizin pihak 

pengusaha. 

2. Pekerja dan keluarga pekerja diberikan kartu berobat sebagai tanda pengenal 

yang harus dibawa dan ditunjukan pada saat berobat. 

3. Pengusaha menjamin apabila terjadi penggantian jaminan pemeliharaan 

kesehatan harus lebih baik dari sebelumnya  

4. Penetapan Asuransi kesehatan dilakukan bersama dengan serikat pekerja . 

PASAL 44 

RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP 
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1. Pekerja dan keluarga pekerja dalam rawat jalan tingkat pertama maupun 

lanjutan langsung mendatangi poliklinik atau rumah sakit yang telah 

ditentukan 

2. Dalam hal pekerja dirawat inap di rumah sakit karena mengalami kecelakaan 

dalam menjalankan tugasnya, Pengusaha berkewajiban memberitahukan 

kepada keluarga yang bersangkutan pada hari itu juga. 

3. Ketentuan rawat inap diatur sebagai berikut : 

Keterangan Pangkat/Golongan Kelas Rawat Inap 

Pekerja 

Operator III 

Formen/Suvervisor II 

Ass Manager/Manager I 

Direktur VIP 

4. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 

ini, maka biaya selebihnya manjadi tanggungan pekerja. 

PASAL 45 

PEMERIKSAAN KEHAMILAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN 

 

Biaya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan bagi pekerja dan 

keluarga pekerja ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengusaha. 

PASAL 46 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN GIGI 

 

1. Biaya pengobatan dan perawatan gigi pekerja dan keluarga pekerja ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak pengusaha, yang meliputi : 

a. Pemeriksaan gigi dan konsultasi. 

b. Penambalan gigi. 

c. Pencabutan gigi. 

d. Perawatan syaraf gigi. 

e. Pembersihan karang gigi maksimal 1 kali 6 bulan. 
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f. Obat–obatan. 

2. Biaya penggantian gigi palsu ditanggung oleh pihak pengusaha.  

3. Penggantian gigi akibat kecelakaan dalam menjalankan tugas ditanggung oleh 

pihak pengusaha. 

PASAL 47 

KACA MATA 

 

1. Penggantian kacamata diberikan maksimum 2 tahun sekali untuk lensa dan 3 

tahun sekali untuk bingkainya kecuali atas rekomendasi dokter. 

2. Kacamata yang rusak atau hilang karena kelalaian pekerja sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab pekerja. 

3. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kebutaan, biaya perawatan dan 

penggantian cornea mata ditanggung oleh pihak pengusaha. 

PASAL 48 

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

 

Biaya program keluarga berencanabagi pekerja dan keluarga pekerja ditanggung 

oleh pihak pengusaha, meliputi : 

1. Pemasangan spiral (IUD). 

2. Pemberian suntikan/pil KB. 

3. Penggunaan susuk KB. 

4. Sterilisasi. 

 

PASAL 49 

PELAYANAN ALAT-ALAT KHUSUS 

 

1. Pelayanan alat-alat khusus diberikan kepada pekerja dan keluarga pekerja 

yang meliputi : 
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a. Protesa anggota gerak. 

b. Protesa mata. 

c. Alat bantu dengar. 

d. Fisioterapi. 

2. Ketentuan pelayanan alat-alat khusus biayanya ditanggung pihak pengusaha. 

 

PASAL 50 

PENGOBATAN YANG TIDAK MENDAPAT PENGGANTIAN 

 

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang merupakan pengecualian 

antara lain : 

a. Penyakit akibat kecanduan obat-obat terlarang, minuman keras dan atau 

sejenisnya. 

b. Penyakit kelamin (Syphilis, GO dan AIDS). 

c. Semua perawatan obat-obatan kosmetik untuk kecantikan/ketampanan dan 

bukan indikasi medis. 

BAB IX 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

PASAL 51 

KESELAMATAN KERJA 

 

1. Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya 

terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja. 

2. Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-

syarat keselamatan serta perlindungan dan kesehatan kerja. 

3. Pekerja yang menggunakan alat keselamatan kerja akan mendapat 

penggantian apabila alat-alat tersebut rusak/perlu diganti. 
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4. Pekerja berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan 

kerja serta melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan perlindungan kerja. 

5. Apabila pekerja bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara alat 

keselamatan kerja yang diberikan/disediakan, kepadanya dapat dikenakan 

sanksi. 

PASAL 52 

PEMERIKSAAN KESEHATAN 

1. Pengusaha berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara 

berkala sekali setahun. 

2. Dalam hal–hal tertentu pihak pengusaha dapat mewajibkan pekerja untuk 

memeriksakan kesehatannya. 

3. Pekerja yang menolak pemeriksaan kesehatan dimaksud pada pasal ini dapat 

dikenakan peringatan tertulis. 

4. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan sekali setahun oleh 

pengusaha disampaikan pada pekerja. 

5. Apabila hasil pemeriksaan pekerja terdapat kelainan penyakit yang 

memerlukan perawatan/pengobatan lebih lanjut, maka dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

PASAL 53 

SERAGAM DAN SEPATU KERJA 

1. Pengusaha menyediakan 2 pasang pakaian kerja (baju, celana dan sepatu 

kerja) satu tahun sekali kepada setiap pekerja. 

2. Pengusaha menyediakan pakaian kerja khusus untuk pekerja yang bekerja 

pada bagian tertentu. 

3. Pengusaha menyediakan sepasang pakaian hamil untuk pekerja yang hamil 

dan pakaian muslimah. 

BAB X 

PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN 

PASAL 54 
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PENILAIAN PRESTASI KERJA 

1. Pengusaha melakukan penilaian satu tahun sekali terhadap seluruh pekerja 

terhadap prestasi yang dicapainya. 

2. Penilaian dilakukan berdasarkan sistem penilaian yang berlaku diperusahaan 

dalam rangka menjamin karier pekerja yang bersangkutan. 

3. Atasan diwajibkan mengevaluasi hasil penilaian bawahannya sebagai dasar 

untuk meningkatkan kemampuan pekerja. 

PASAL 55 

PENDIDIKAN 

1. Untuk peningkatan dan kemajuan perusahaan serta untuk meningkatkan 

kemampuan pekerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, maka 

Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti 

pendidikan di dalam atau di luar perusahaan. 

2. Pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain : 

a. Pendidikan dasar. 

b. Pendidikan promosi (kenaikan pangkat/golongan dan jabatan). 

c. Pendidikan ketrampilan dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan 

bidang tugas/pekerjaannya. 

3. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini penunjukan, 

penetapan, persyaratan serta biayanya adalah tanggung jawab dan wewenang 

Pengusaha. 

 

BAB XI 

TATA TERTIB KERJA 

PASAL 56 

KEHADIRAN DAN SIKAP KERJA 

1. Kehadiran 

a. Setiap pekerja diharapkan datang ketempat kerja sebelum jam kerja dan 

mulai bekerja tepat pada waktunya. 
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b. Pakaian seragam kerja, sepatu dan kartu pengenal digunakan dalam 

perusahaan sejak mulai bekerja sampai dengan jam kerja selesai termasuk 

kerja lembur. 

c. Setiap pekerja harus mencatatkan sendiri kartu kehadirannya pada waktu 

masuk dan keluar perusahaan pada mesin pencatat waktu/daftar hadir yang 

tersedia. 

2. Sikap kerja 

a. Pekerja tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan 

atau seijin atasannya. 

b. Pulang pada waktu jam kerja dapat dijinkan apabila pekerja yang 

bersangkutan sakit, mendapat panggilan dari negara, keluarga sakit 

keras/meninggal dunia, atau urusan yang sangat penting dengan izin 

atasannya dan diketahui departemen personalia. 

c. Pekerja tidak dibenarkan datang terlambat kecuali seizin atasan dan atau 

departemen personalia. 

d. Apabila pekerja tidak masuk kerja, yang bersangkutan diwajibkan 

memberitahukan secara tertulis dan atau lisan kepada 

atasannya/departemen personalia. 

e. Pekerja tidak dibenarkan tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan 

tertulis. 

3. Setiap pekerja wajib memberikan laporan secara tertulis kepada atasannya dan 

diteruskan ke departemen personalia apabila merubah/ganti nama, pindah 

alamat/tempat tinggal, nikah, cerai, kematian anggota keluarga, kelahiran anak 

serta perubahan lain mengenai pribadi pekerja yang diperlukan perusahaan 

selambat–lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadi perubahan. 

 

PASAL 57 

PENGHARGAAN 

1. Pengusaha memberikan penghargaan kepada pekerja yang berjasa, seperti 

berikut : 
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a. Bekerja dengan baik serta hadir terus menerus, sehingga dapat menjadi 

contoh bagi pekerja lain. 

b. Menciptakan ide/penemuan baru yang sangat berguna bagi perusahaan. 

c. Memenangkan dalam setiap jenis perlombaan dengan membawa nama 

perusahaan. 

2. Tanda penghargaan diberikan berupa tanda penghargaan dan atau dalam 

bentuk uang 

3. Perusahaan memberikan tanda penghargaan kepada pekerja berupa 

lencana/piagam, bagi pekerja yang mencapai masa kerja 5 tahun dan 

kelipatannya. 

4. Pekerja yang meningkatkan jenjang pendidikannya lebih tinggi dari waktu 

diterima sebagai pekerja, maka pengusaha memberi kesempatan untuk 

mengikuti seleksi penerimaan pekerja baru sesuai dengan jenjang pendidikan 

terakhir yang diperolehnya. 

5. Pekerja yang memperoleh penghargaan pendidikan seperti dimaksud pada 

ayat 4 di atas adalah pekerja yang bermasa kerja lebih dari 3 tahun. 

 

PASAL 58 

LARANGAN 

Setiap pekerja tidak dibenarkan untuk : 

a. Tidur pada waktu kerja di lingkungan perusahaan. 

b. Membawa masuk barang–barang pribadi yang sejenis hasil produksi/kegiatan 

perusahaan, kecuali atas seizin pihak Pengusaha. 

c. Mengucapkan/menuliskan kata–kata tidak sopan atau menulis sesuatu yang 

tidak pada tempatnya di dalam lingkungan perusahaan. 

d. Merokok di tempat–tempat yang diberi tanda “Dilarang Merokok“ atau 

ditempat lain yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran. 

e. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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f. Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, ganja/morfin/heroin atau 

barang sejenis ke dalam lingkungan perusahaan. 

g. Membawa/mengambil barang–barang milik perusahaan dan teman sekerja 

secara tidak sah. 

h. Berkelahi, memukul orang lain, menganiaya dan mengancam pekerja lain.  

i. Melakukan perbuatan asusila dan atau tindak pidana dilingkungan perusahaan. 

j. Mengajak/menghasut atau membantu pekerja lain untuk melakukan 

pelanggaran terhadap PKB ini. 

PASAL 59 

SANKSI 

1. Pelanggaran terhadap disiplin kerja dan larangan dalam Perjanjian Kerja 

Bersama diberikan sanksi sebagai berikut : 

a. Peringatan lisan. 

b. Peringatan tertulis I. 

c. Peringatan tertulis II. 

d. Peringatan tertulis III.  

e. Pemberhentian sementara dan atau pemutusan hubungan kerja. 

2. Surat peringatan tertulis I, II dan III masa berlakunya masing–masing 6 bulan 

sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan. 

3. Pekerja yang pernah mendapatkan peringatan lisan, bila melakukan kesalahan 

yang sama bisa diberikan peringatan tertulis. 

4. Apabila dalam masa berlakunya setiap peringatan tertulis yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi tertulis 

berikutnya. 

5. Setiap peringatan tertulis yang menyangkut disiplin pekerja, tembusannya 

disampaikan kepada serikat pekerja. 

PASAL 60 

SURAT PERINGATAN TERTULIS I 
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Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi surat peringatan 

tertulis I terdiri dari : 

a. Datang terlambat 3 kali berturut-turut, kecuali ijin atasannya dan atau 

departemen personalia 

b. Tidak masuk bekerja 2 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan. 

PASAL 61 

SURAT PERINGATAN TERTULIS II 

Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi surat peringatan 

tertulis II terdiri dari : 

a. Tidak masuk bekerja 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 

b. Mengucapkan/menuliskan kata-kata/tulisan tidak sopan bukan pada tempatnya 

dilingkungan perusahaan 

c. Mengendarai forklift, kendaraan lainnya dan atau mengoperasikan mesin yang 

bukan tugasnya tanpa seijin atasannya 

d. Menolak pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya tanpa alasan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

PASAL 62 

SURAT PERINGATAN TERTULIS III 

Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi surat peringatan 

tertulis II terdiri dari: 

a. Tidak masuk bekerja 4 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 

b. Merokok ditempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran 

PASAL 63 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU SCORSING 

Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi pemutusan 

hubungan kerja yang sebelumnya diberlakukan sanksi scorsing  sebelum 

melakukan schorsing harus dirundingkan dengan serikat pekerja.hak hak yang 

biasa diterima wajib diberikan secara berrkala pada pekerja yang terkena 

schorsing 
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BAB XII 

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN KELUH KESAH 

PASAL 64 

PENYELESAIAN KELUH KESAH 

1. Pengusaha dan serikat pekerja berusaha menciptakan suasana yang harmonis, 

sehingga setiap pekerja dapat dengan bebas menyampaikan pengaduan dan 

keluh kesah serta ketidak puasannya atas perlakuan–perlakuan yang dianggap 

tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. 

2. Untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini serta menampung 

pengaduan dan keluh kesah pekerja, maka pengusaha dan serikat pekerja 

membentuk lembaga kerjasama bipartit. 

PASAL 65 

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN KELUH KESAH 

 

1. Tata cara penyampaian pengaduan dan keluh kesah diatur sebagai berikut : 

a. Tingkat pertama  

Disampaikan kepada atasannya langsung. 

b. Tingkat kedua 

Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat pertama, maka 

pengaduan pada lembaga bipartit. 

c. Tingkat ketiga  

Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat kedua, maka pengaduan 

diteruskan serikat pekerja untuk menyelesaikan dengan pengusaha. 

d. Tingkat keempat 

Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat ketiga, maka pengaduan 

disampaikan oleh salah satu pihak kepada pegawai perantara. 

2. Waktu penyelesaian pengaduan dan keluh kesah : 

a. Tingkat pertama  

 Diselesaikan selama 5 hari kerja. 

b. Tingkat Kedua 
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Diselesaikan selambat–lambatnya 10 hari kerja. 

 c. Tingat ketiga 

Ditanggapi selambat-lambatnya 5 hari kerja dan diselesaikan dalam 30 

hari. 

BAB XIII 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

PASAL 66 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

1. Pengusaha dan serikat pekerja dengan segala upaya harus mengupayakan agar 

jangan terjadi pemutusan hubungan kerja 

2. Apabila tidak bisa dihindarkan maka wajib dirundingkan antara pengusaha 

dengan serikat pekerja, dan jika tidak tercapai persetujuan maka pengusaha 

hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

3. Pemutusan hubungan kerja karena cacat total dan tidak mampu untuk bekerja 

lagi yang disebabkan oleh kecelakaan kerja maupun bukan kecelakaan kerja 

akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan 

serikat pekerja 

4. Pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri secara tehnis akan diatur 

tersendiri berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja 

5. Pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan surat peringatan tertulis 

pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. 

PASAL 67 

PENSIUN 

1. Pekerja yang mencapai usia 55 tahun diputuskan hubungan kerjanya dengan 

hak pensiun. 

2. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan Undang-undang No.11 tahun 1992 

tentang dana pensiun dan aturan  petunjuk pelaksananya. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 182  
 

3. Pengusaha mengikutsertakan semua pekerja waktu tidak tertentu menjadi 

peserta prrogram dana pension 

4. Iuran dana pensiun dibayar pihak pengusaha 

PASAL 68 

PENSIUN MUDA 

1. Pekerja yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 15 tahun dan atau mencapai 

usia 40 tahun kepadanya dapat mengajukan permohonan pensiun muda 

2. Bagi pekerja yang oleh karena kondisi fisik dan tidak memungkinkan 

melaksanakan tugas, maka dapat mengajukan permohonan pensiun muda. 

3. Tehnis pelaksanaan dan perhitungan pensiun muda sekurang kurangnya 2 x 

pasal 69 ayat 2, 3 . dan 1 x pasal 69 ayat 4 dan dimusyawarahkan antara 

pengusaha dengan serikat pekerja. 

PASAL 69 

UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, PENGGANTIAN 

HAK DAN UANG PISAH 

 

1. Pengusaha memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti 

kerugian kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha. 

2. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang kurangnya sebagai berikut: 

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 1 bulan upah. 

b. Masa kerja 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. 

c. Masa kerja 2 tahun dan kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. 

d. Masa kerja 3 tahun dan kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. 

e. Masa kerja 4 tahun dan kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. 

f. Masa kerja 5 tahun dan kurang dari 2 tahun, 6 bulan upah. 

g. Masa kerja 6 tahun dan kurang dari 3 tahun, 7 bulan upah. 

h. Masa kerja 7 tahun dan kurang dari 4 tahun, 8 bulan upah. 

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. 

3. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut : 
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a. Masa kerja 3 tahun dan kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. 

b. Masa kerja 6 tahun dan kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. 

c. Masa kerja 9 tahun dan kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. 

d. Masa kerja 12 tahun dan kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. 

e. Masa kerja 15 tahun dan kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. 

f. Masa kerja 18 tahun dan kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. 

g. Masa kerja 21 tahun dan kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. 

4. Besarnya uang penggantian hak antara lain adalah : 

a. Sisa cuti tahunan dan istirahat panjang yang belum diambil. 

b. Penggantian biaya pengobatan sebesar 15% dari pesangon dan 

penghargaan masa kerja. 

5. Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri selain menerima 

penggantian hak sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal ini kepadanya 

menerima uang pisah yang besarnya sebagai berikut : 

a. Masa kerja 2 tahun dan kurang dari 4 tahun,  3 bulan upah. 

b. Masa kerja 4 tahun dan kurang dari 6 tahun,  5 bulan upah. 

c. Masa kerja 6 tahun dan kurang dari 8 tahun, 7 bulan upah. 

d. Masa kerja 8 tahun dan kurang dari 10 tahun, 9 bulan upah. 

e. Masa kerja 10 tahun dan kurang dari 12 tahun, 11 bulan upah. 

f. Masa kerja 12 tahun dan kurang dari 14 tahun, 13 bulan upah. 

g. Masa kerja 14 tahun dan kurang dari 16 tahun, 15 bulan upah. 

h. Masa kerja 16 tahun atau lebih, 18 bulan upah. Selanjutnya menurut deret 

hitung 

i. Sisa cuti tahunan dan istirahat panjang yang belum diambil. 

j. Penggantian biaya pengobatan sebesar 15% dari pesangon dan 

penghargaan masa kerja. 

 

BAB XIV 
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MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN, PEMBAHARUAN 

DAN LANDASAN HUKUM 

PASAL 70 

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN 

 

1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku 2 tahun 

2. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama tersebut bila ada pasal-

pasal yang dirubah maka harus disepakati kedua belah pihak dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini. 

PASAL 71 

PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN 

 

1. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dan 

harus berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. 

2. Sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama berakhir dan salah satu atau 

kedua belah pihak berkeinginan melakukan perubahan isi Perjanjian Kerja 

Bersama maka, bagi pihak yang menginginkan perubahan mengajukan secara 

tertulis kepada pihak lainnya 

3. Pengajuan permohonan perubahan tersebut dilakukan paling lambat 90 hari 

sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama berakhir. 

4. Pengajuan permohonan perubahan Perjanjian Kerja Bersama tersebut disertai 

konsep pasalp-pasal yang akan dilakukan perubahan.  

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 72 

PENUTUP 

 

1. Apabila dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat sesuatu 

yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena bertentangan dengan 
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peraturan perundangan yang baru, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap 

sah dan berlaku kecuali bagian yang dinyatakan tidak sah tersebut. 

2. Perjaniian Kerja Bersama ini beserta seluruh lampiran-lampirannya 

dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani. 

 

 

      Ditanda tangani di : Surabaya 

       Pada tanggal  : 3 April 2020  

   

 

  Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama 

  Pihak Pengusaha    Pihak Serikat Pekerja 

 

 

 

 

    (SUTARJO)     ( SRI WAHYUNI ) 
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MUKADIMAH 

BAB I. PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

Pasal 1. Pihak-Pihak yang mengadakan Perjanjian. 

BAB II. UMUM 

Pasal 2. Istilah – istilah 

Pasal 3. Maksud dan Tujuan Perjanjian 

Pasal 4. Ruang Lingkup Perjanjian 

Pasal 5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian 

BAB III. PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT 

PEKERJA. 

Pasal 6. Pengakuan Hak Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan 

Pasal 7. Jaminan, Bantuan dan Fasilitas bagi Serikat Pekerja 

Pasal 8. Lembaga kerja sama BIPARTIT 

Pasal 9. Pendidikan dan penyuluhan Hubungan Industrial 

BAB IV. HUBUNGAN KERJA 

Pasal 10. Kewajiban Pekerja 

Pasal 11. Penerimaan pekerja baru 

Pasal 12. Masa Percobaan 

Pasal 13. Surat keputusan pengangkatan 
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Pasal 14. Klasifikasi Jabatan (grade) 

Pasal 15. Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 16. Penilaian Prestasi Kerja 

Pasal 17. Mutasi Kerja dan prosedurnya. 

Pasal 18. Promosi Jabatan. 

BAB V. HARI KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR. 

Pasal 19. Hari Kerja dan waktu kerja. 

Pasal 20. Jam kerja, Istirahat dan kerja Shift 

Pasal 21. Lembur. 

BAB VI. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA. 

Pasal 22. Istirahat mingguan. 

Pasal 23. Hari libur resmi Pemerintah. 

Pasal 24. Cuti tahunan. 

Pasal 25. Cuti haid 

Pasal 26. Cuti hamil/Melahirkan/Keguguran. 

Pasal 27. Cuti sakit. 

Pasal 28. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh. 

BAB VII. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA ( K 3 ) DAN 

LINGKUNGAN HIDUP. 
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Pasal 29. Pedoman Umum. 

Pasal 30. Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Pasal 31. Perlindungan Kerja dan Lingkungan Hidup 

BAB VIII. PENGUPAHAN. 

Pasal 32. Pengertian upah. 

Pasal 33. Prinsip dasar dan sasaran. 

Pasal 34. Waktu Pembayaran Upah. 

Pasal 35. Peninjauan Kenaikan Gaji. 

Pasal 36. Perpajakan. 

Pasal 37. Bonus. 

Pasal 38. Tunjangan Hadir Khusus. 

Pasal 39. Penghargaan Nol Kecelakaan. 

Pasal 40. Biaya Perjalanan Dinas. 

Pasal 41. Tunjangan Transpor. 

Pasal 42. Tunjangan Makan. 

Pasal 43. Tunjangan Shift. 

Pasal 44. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 

Pasal 45. Bantuan Pendidikan. 

BAB IX. PENGOBATAN DAN PERAWATAN. 
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Pasal 46. Hak atas jaminan kesehatan. 

Pasal 47. Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 48. Penggantian Berobat Jalan. 

Pasal 49. Penggantian Biaya Rawat Inap. 

Pasal 50. Pemeliharaan Kesehatan/Pencegahan Penyakit Menular 

Pasal 51. Pemeliharaan gigi,dan mata 

Pasal 52. Biaya Pengobatan / Rawat Inap yang tidak dijamin. 

Pasal 53. Keluarga berencana. 

BAB X. JAMINAN SOSIAL. 

Pasal 54. Jaminan keselamatan kerja. 

Pasal 55. Jaminan kecelakaan kerja dan diluar jam kerja. 

Pasal 56. Jaminan Kematian. 

Pasal 57. Dana Pensiun. 

BAB XI. KESEJAHTERAAN DAN FASILITAS BAGI PEKERJA 

Pasal 58. Fasilitas Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 59. Penghargaan masa kerja. 

Pasal 60. Tempat ibadah. 

BAB XII. TATA TERTIB KERJA. 

Pasal 61. Tata tertib kerja 
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Pasal 62. Sangsi Pelanggaran. 

BAB XIII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ). 

Pasal 63. Prinsip dasar. 

Pasal 64. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa percobaan. 

Pasal 65. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas kehendak sendiri. 

Pasal 66. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena meninggal dunia. 

Pasal 67. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sakit. 

Pasal 68. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia lanjut atau pensiun. 

Pasal 69. Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Pada Berakhirnya Hubungan Kerja. 

Pasal 70. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Ganti Kerugian dan 

Uang Pisah. 

Pasal 71. Pekerja Ditahan Pihak Berwajib. 

BAB XIV. PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN 

PEKERJA 

Pasal 72. Prinsip – prinsip. 

Pasal 73. Tata cara penyelesaian keluh kesah. 

BAB XV. KETENTUAN PELAKSANAAN 

Pasal 74. Pelaksanaan 

Pasal 75. Perubahan dan penyesuaian 

Pasal 76. Masa Berlakunya dan Perpanjangan PKB 
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BAB XVI KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 77. Lain-lain. 

Pasal 78. Tanda tangan kedua belah pihak. 

 

Lampiran – lampiran. 

MUKADIMAH 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 

Bahwa Perusahaan dan Serikat Pekerja sadar dan mengakui bahwa dalam 

kehidupan sehari- hari perlu diwujudkan Hubungan Industrial Indonesia, yaitu 

hubungan yang berdasarkan pandangan hidup, jiwa, kepribadian, tujuan dan 

perjanjian luhur bangsa Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bahwa dalam rangka Hubungan Industrial Indonesia, Pengusaha dan Serikat 

Pekerja yang dituntun oleh Pancasila menyadari dan mengakui bahwa sikap 

Pengusaha maupun Pekerja sehari-hari adalah : 

1. Kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran 

kewajibannya sebagai mahluk sosial dalam kehidupan lingkungannya pada 

umumnya dan dalam lingkungan perusahaan pada khususnya. 

1. Bersama-sama menyumbangkan usahanya dalam meningkatkan 

keberhasilan pembangunan bangsa melalui peningkatan mutu serta 

produktivitas, membina ketenangan dan ketertiban kerja serta efisiensi kerja 

menuju terciptanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang 

layak bagi pekerja dan perkembangan yang mantap bagi Perusahaan sejalan 
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dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia seperti terkandung dalam 

UUD 1945. 

Dalam melaksanakan azas dan tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik 

dalam suasana saling menghargai dan saling mempercayai dengan itikad baik 

dalam segala hal, sesuai dengan prinsip Perjanjian Kerja Bersama PT DyStar 

Colours Indonesia. 

Prinsip Perjanjian Kerja Bersama PT DyStar Colours Indonesia: 

1. Sederhana, mudah dipahami dan dapat diimplementasikan secara 

konsisten. 

2. Kesetaraan. 

3. Semangat kebersamaan dan saling menghormati. 

4. Tidak menyimpang dan diupayakan lebih baik dari undang-undang. 

5. Sebagai landasan pembinaan. 

Berdasarkan keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan 

pokok pikiran tersebut di atas guna membina, memelihara dan menjamin 

kemantapan hubungan industrial Indonesia yang sehat dan serasi di dalam 

Perusahaan maka Pengusaha dan Serikat Pekerja bersepakat untuk mengadakan 

Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum berikut ini . 

BAB I 

PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

Pasal 1 

Pihak – Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara : 
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PT DyStar Colours Indonesia 

Yang beralamat di Gedung Menara Global, lantai 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 27 

Jakarta 12930 PO BOX 8088/ JKSTB Jakarta 12880 adalah Perseroan yang 

didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran 

dasarnya serta perubahan-perubahannya adalah sebagaimana diumumkan dalam : 

Akta Notaris Tambahan Berita Negara RI. Akta Pendirian 

No. Tanggal No. Tanggal No. Tahun 

196 16-06-1982 69 30-08-1983 795 1983 

1 04-01-1996 35 30-04-1996 4084 1996 

166 20-03-1998 64 11-08-1998 4597 1998 

100 31-07-1998 5 15-01-1999 459 1999 

57 21-07-1999 89 05-11-1999 7495 1999 

98 19-06-2000 76 22-09-2000 247 2000 

61 12-12-2000 20 03-09-2000 1572 2001 

35 15-05-2001 48 15-06-2001 3817 2001 

84 27-06-2001 80 05-10-2001 6255 2001 

Selanjutnya disebut dengan “ PERUSAHAAN “ 

dengan 

1. SERIKAT PEKERJA 

KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM 

UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK CILEGON. 
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Yang beralamat di KIEC Jl. Australia I Kav. F1 Kota Cilegon 42443, Propinsi 

Banten yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang 

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan 

Umum Kota Cilegon No. Kep.036/FSP KEP/DPC/CLG/A/VII/2006 tanggal 1 Juli 

2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Cilegon 

dengan No. 02.18/OP-SP.KEP/DFT/04/IX/VIII/2001 tertanggal 4 Agustus 2001 

dalam hal ini mewakili para anggotanya. 

2. SERIKAT PEKERJA 

KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM 

UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK GABUS 

Yang beralamat di Jl.Raya Citeras Rangkas Bitung Km. 3,8 Gabus, Kopo, Serang, 

Propinsi Banten, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan 

Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi 

dan Umum Kabupaten Serang No. Kep.17/FSP KEP/DPC/SRG/IX/2006 tanggal 6 

September 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 

Kabupaten Serang dengan No. 64/01.64/SP.KEP/IX/2001 tertanggal …September 

2001 dalam hal ini mewakili para anggotanya. 

Selanjutnya disebut “ SERIKAT PEKERJA “. 

BAB II 

U M U M 

Pasal 2 

Istilah – Istilah 

1. PERUSAHAAN 
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Adalah Perseroan Terbatas DyStar Colours Indonesia, sesuai dengan pasal 1, 

berkantor pusat di Gedung Menara Global Lt. 22 Jl. Gatot Subroto Kavling 27 

Jakarta 12930. 

2. PENGUSAHA 

Adalah dewan direksi dan atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya yang 

diangkat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk mewakili perusahaan 

dan atau dewan direksi, untuk mengelola perusahaan, berunding/bermusyawarah 

dan atau berpekara di pengadilan. 

3. PEKERJA 

Adalah Tenaga kerja yang bekerjadi dalam hubungan kerja pada perusahaan 

dengan menerima gaji dan/atau upah. 

4. SERIKAT PEKERJA 

Adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

5. HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Adalah suatu sistim hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur PENGUSAHA, PEKERJA 

dan PEMERINTAH yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. BIPARTIT 

Adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

hubungan industrial di Perusahaan yang terdiri dari Pengusaha dan Serikat 

pekerja. 
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7. KELUARGA PEKERJA 

Adalah satu orang istri/suami yang dinikahi secara resmi menurut hukum serta 3 

(tiga) orang anak yang diperoleh dari pernikahan atau yang diangkat secara sah 

menurut hukum, berusia setinggi-tingginya 21 tahun, belum bekerja, belum 

menikah dan telah terdaftarpada perusahaan. 

8. AHLI WARIS 

Adalah seorang istri/suami yang sah terdaftar pada perusahaan. Jika tidak ada 

seorang istri/suami yang sah, maka haknya pada semua anak atau ahli waris yang 

sah yang terdaftar pada perusahaan. Dalam hal pekerja bujang/gadis terbatas pada 

bapak/ibu yang sah atau ahli waris yang sah terdaftar pada perusahaan. 

9. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

Adalah Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya ditulis PKB) yang tertuang 

dalam perjanjian ini dan telah disetujui bersama oleh pihak PERUSAHAAN 

dengan SERIKAT PEKERJA KEP unit kerja DyStar Colours Indonesia. 

10. UPAH 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

11. HARI KERJA 

Adalah Hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam PKB . 

12. HARI LIBUR 

Adalah hari libur atau hari besar dan hari raya resmi yang ditetapkan Pemerintah 

Republik Indonesia atau pemerintah daerah. 
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13. HARI ISTIRAHAT MINGGUAN 

Adalah hak untuk menjalani hari-hari istirahat setelah 5 (lima) hari kerja atau 6 

(enam) hari kerja sesuai dengan jadwal yang di buat oleh perusahaan. 

14. WAKTU KERJA SHIFT 

Adalah pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara bergilir. 

Pabrik Cilegon : dimulai dari shift C jam 23.30 dilanjutkan dengan shift A mulai 

jam   07.30 dan shift B jam 15.30. 

Pabrik Gabus : dimulai dari shift A jam 07.00 dilanjutkan dengan shift B mulai 

jam 15.00 dan shift C jam 23.00. 

15. BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Bagian Sumber Daya Manusia (yang selanjutnya ditulis SDM) adalah bagian yang 

mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti : penggajian, 

penerimaan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja dll. 

Pasal 3 

Maksud dan Tujuan Perjanjian 

1. Mengatur hal-hal yang menyangkut kesejahteraan pekerja dan pengusaha. 

2. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh perundang-undangan. 

3. Meningkatkan produktivitas. 

4. Jaminan dan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. 

5. Mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, agar tercipta 

hubungan kerja yang harmonis. 

Pasal 4 
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Ruang Lingkup Perjanjian 

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak 

yang meliputi PERUSAHAAN di seluruh Indonesia dan semua pekerja yang 

berstatus tetap dan dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 7 kecuali mereka 

yang dikecualikan menurut pasal 4 ayat 3. 

2. Sudah bersama-sama dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak 

bahwa PKB ini adalah terbatas pada hal-hal ketenagakerjaan yang tertentu 

dalam PERUSAHAAN sebagaimana tersebut pada pasal-pasal dalam 

Perjanjian ini, dan bahwa PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA 

dilindungi oleh hukum yang berlaku. 

3. Yang dikecualikan dalam ruang lingkup ini adalah Dewan Direksi. 

Pasal 5 

Kewajiban Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban mentaati isi PKB ini danuntuk 

bersama-sama mensosialisasikan PKB yang telah disepakati kepada seluruh 

Pekerja maksimum 6 (enam) bulan setelah PKB ini ditandatangani. 

BAB III. 

PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA. 

Pasal 6 

Pengakuan Hak Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan 

Telah dimengerti dan disepakati bersama bahwa maksud dan tujuan untuk 

mengakui hak dan kewajiban masing-masing adalah semata-mata untuk 

menciptakan semangat kerja, ketenangan kerja, meningkatkan perkembangan 
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Perusahaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, 

PERUSAHAAN mengakui antara lain, bahwa : 

1. Pekerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. 

2. Pekerja berhak untuk diperlakukan manusiawi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. 

3. Pekerja berhak untuk memutuskan bagi dirinya sendiri untuk menjadi atau 

tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. 

4. Pekerja berhak untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam 

kedudukan kerjanya demi meningkatkan perkembangan karir dalam 

Perusahaan. 

5. Pekerja berhak atas pengembangan syarat kerja yang baik dan 

perlindungan kerja yang layak. 

6. Pekerja berhak atas Keselamatan Kesehatan Kerja yang aman, layak dan 

wajib untuk mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku. 

Pekerja maupun Serikat Pekerja juga mengakui antara lain bahwa : 

1. Perusahaan berhak untuk mengelola jalannya perusahaan sesuai dengan 

tingkat kepentingan Perusahaan. 

2. Perusahan berhak untuk menerima, mengangkat dan/atau memindahkan 

seorang pekerja untuk suatu jabatan tertentu sesuai dengan perkembangan 

perusahaan maupun kemampuan pekerja. 

3. Perusahan berhak untuk menuntut kapasitas kerja yang maksimal dari 

pekerja sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

4. Perusahaan berhak untuk mengubah peraturan-peraturan kerja diluar 

Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan perkembangan Perusahaan tanpa 
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melanggar hukum dan diinformasikan terlebih dahulu kepada Serikat Pekerja 

sebelum diberlakukan. Jika dipandang perlu maka serikat Pekerja berhak 

mengajukan permintaan musyawarah kepada perusahaan. 

5. Perusahaan berhak untuk menganalisa dan menilai jabatan dan pekerjaan 

dari tiap-tiap pekerja. 

6. Perusahaan berhak menuntut pekerja untuk mempunyai rasa memiliki dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi serta selalu mawas diri demi kemajuan 

maupun kelangsungan hidup perusahaan. 

Telah disetujui bersama, bahwa : 

1. PERUSAHAAN, SERIKAT PEKERJA dan setiap PEKERJA berhak untuk 

menyampaikan pengaduan-pengaduan bilamana salah satu pihak merasa 

dirugikan oleh pihak lainnya. 

2. PERUSAHAAN maupun SERIKAT PEKERJA dapat berbeda pendapat 

mengenai masalah ketenagakerjaan yang penyelesaiannya dilakukan secara 

musyawarah. 

Pasal 7 

Jaminan, Bantuan dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja 

Telah diakui bersama bahwa fungsi SERIKAT PEKERJA adalah langsung 

mewakili para anggotanya, baik secara individual maupun kolektif mengenai hak 

dan kepentingan pekerja dalam PERUSAHAAN. 

PERUSAHAAN dapat memberi ijin/Dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan 

dengan upah
 
- penuh kepada Pimpinan Serikat Pekerja/anggota yang ditunjuk 

untuk menghadiri kongres, konferensi, rapat–rapat, pendidikan dan lain-lain 

mengenai kegiatan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh perangkat Serikat 

pekerja yang lebih atas, Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara, dengan 

menunjukkan bukti berupa surat undangan/tugas yang sah. Jumlah anggota 
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disesuaikan dengan kebutuhan/tingkat kepentingannya. Dalam hal demikian, izin 

diberikan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku tentang tata cara dan tata 

tertib dalam pekerjaan. 

Lamanya tidak masuk kerja terbatas : 

1. Jika diambil berturut-turut 6 (enam) hari pertahun 

2. Jika diambil terputus-putus 12 (duabelas) hari pertahun dengan tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai pekerja PERUSAHAAN. 

3. Penyimpangan dari butir a dan b dapat diberikan untuk hal-hal yang 

bersifat khusus. 

PERUSAHAAN dapat memberikan dispensasi kepada pimpinan Serikat Pekerja 

untuk memenuhi panggilan dari instansi pemerintah, lembaga-lembaga negara 

atau perangkat Serikat Pekerja yang lebih atas dalam hal urusan ketenagakerjaan. 

PERUSAHAAN dapat memberikan dispensasi kepada fungsionaris Serikat 

Pekerja yang menjadi Pimpinan Serikat Pekerja yang lebih atas, untuk mengikuti 

berbagai kegiatan berkenaan dengan jabatannya dan tetap memperhatikan 

fungsinya sebagai PEKERJA PERUSAHAAN. 

Perusahaan menyediakan suatu ruanganuntuk SERIKAT PEKERJA untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan 

perusahaan. 

Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi SERIKAT PEKERJA untuk 

mengumumkan acara-acara kegiatan dan papan nama untuk SERIKAT 

PEKERJA. 

Serikat Pekerja dan Anggota dapat mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu 

dimulai pada jam 15.00 wib. PERUSAHAAN harus diberitahukan secara tertulis 

1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam hal-hal yang luar biasa. 
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Setiap rapat SERIKAT PEKERJA lainnya memerlukan pemberitahuan tertulis 

kepada Pimpinan Perusahaan 3 (tiga) hari sebelumnya. 

Perusahaan bersedia untuk memungut semua iuran anggota atas nama Pengurus 

SERIKAT PEKERJA dari para anggotanya dengan surat kuasa dari anggotanya. 

Perusahaan memberikan bantuan transportasi kepada pengurus dan anggota yang 

ditunjuk/ ditugaskan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi serikat 

pekerja, sesuai dengan kondisi transportasi yang dimiliki perusahaan dan tingkat 

kepentingannya. 

Pengusaha memberikan waktu kepada pengurus Serikat Pekerja untuk 

menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dalam jam kerja. 

Pasal 8 

Lembaga Kerja Sama BIPARTIT 

Lembaga ini adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang 

masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur 

pengusaha dan Serikat Pekerja. 

Anggota-anggota dari lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masing-

masing pihak. 

Pasal 9 

Pendidikan dan Penyuluhan Hubungan Industrial 

PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA akan berkordinasi dalam pelaksanaan 

pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan Hubungan 

Industrial. 

BAB IV 

HUBUNGAN KERJA 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 204  
 

Pasal 10 

Kewajiban Pekerja 

Tiap pekerja dengan segala kemampuan yang ada harus melakukan tugas-tugas 

yang sesuai dengan uraian pekerjaannya, disamping tugas lain yang berhubungan 

dengan operasi PERUSAHAAN. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, setiap pekerja wajib mematuhi 

semua instruksi atau perintah yang diberikan oleh perusahaan atau pengawas yang 

berwenang. 

Pekerja berkewajiban demi suksesnya PERUSAHAAN memberikan saran-saran 

konstruktif untuk perbaikan metode-metode kerja, efisiensi dan syarat-syarat 

kerja. 

Pekerja berkewajiban menjaga semua hal dari perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya dalam menyelamatkan usaha dan/atau rahasia-rahasia Perusahaan 

selama hubungan kerja maupun sesudah pemutusan hubungan kerja. 

Pekerja harus menjaga dan memelihara dengan baik semua perlengkapan kerja, 

dokumen, pakaian kerja dan lain-lain yang disediakan oleh perusahan dan 

digunakan hanya untuk keperluan perusahaan. 

Pekerja dilarang untuk membawa/memindahkan setiap perlengkapan kerja, 

dokumen atau milik perusahaan yang lain dari tempat kerja mereka, kecuali 

diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan, kepala bagian 

atau petugas yang berwenang untuk itu. 

Hilang atau rusaknya milik perusahaan harus segera dilaporkan oleh setiap 

pekerja yang mengetahui kehilangan atau kerusakan itu kepada atasannya atau 

langsung kepada pimpinan perusahaan. 

Setiap terjadinya perubahan data pekerja, pekerja harus segera melaporkan kepada 

Bagian Sumber Daya Manusia ( SDM ), seperti hal-hal berikut : 
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 Alamat : 

 Status Keluarga : Pernikahan, Kelahiran, Perceraian dan Kematian. 

 Ahli waris : 

 Orang Tua/Wali : 

Selama jam kerja pekerja tidak diperbolehkan : 

1. Meninggalkan tempat kerja, kecuali untuk kegiatan-kegiatan diluar 

perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan untuk kepentingan 

perusahaan. 

2. Menerima tamu-tamu pribadi tanpa izin dari atasan. 

Tiap pekerja yang tidak betugas dianggap sebagai tamu bila datang ketempat 

kerja. 

Pekerja diwajibkan untuk berada di tempat kerja setiap waktu selama jam kerja 

yang telah ditentukan. 

Pekerja diwajibkan untuk membaca dan mematuhi pengumuman dari Perusahaan 

maupun Serikat Pekerja yang ditempelkan pada papan pengumuman atau yang 

diedarkan. Setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Serikat Pekerja harus 

diketahui oleh perusahaan melalui bagian SDM. 

Pasal 11 

Penerimaan Pekerja Baru 

Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan berhak untuk menerima pekerja pada 

setiap waktu untuk suatu pekerjaan. 

Penerimaan pekerja untuk bekerja didasarkan pada kebutuhan dan persyaratan 

Perusahaan yang diatur melalui bagian Sumber daya Manusia (SDM). 
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Calon pekerja harus menjalani suatu pemeriksaan kesehatan sebagaimana 

ditentukan, seluruh biaya ditanggung oleh Perusahaan. 

Pasal 12 

Masa Percobaan 

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka calon pekerja akan diterima 

bekerja dengan menjalani masa percobaan selama 3 bulan, terhitung sejak hari 

pertama ia diterima bekerja pada Perusahaan. 

Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja 

pada setiap waktu tanpa kewajiban apapun kecuali upah yang sudah menjadi 

haknya. 

Setelah menyelesaikan masa percobaan dengan memuaskan, maka pekerja berhak 

atas penegasan bahwa ia diterima sebagai pekerja tetap pada Perusahaan yang 

dinyatakan dengan surat keterangan pengangkatan pekerja dan masa percobaan 

dihitung sebagai masa kerja. 

Selama dalam hubungan kerja, pekerja dan perusahaan terikat untuk mematuhi 

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang berlaku. 

Selama dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, pekerja dilarang untuk 

mempunyai suatu perjanjian kerja dengan pihak-pihak lain, baik secara penuh, 

sebagian ataupun sementara kecuali di luar jam kerja dan sepengetahuan 

pengusaha. 

Syarat-syarat kerja yang tidak disebut dalam Perjanjian Kerja Bersama dapat 

diatur tersendiri dalam suatu Perjanjian Kerja perorangan. 

Disamping Pekerja tetap, Perusahaan dapat mempekerjakan PEKERJA 

SEMENTARA atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

atau Outsourching yang mengacu pada ketentuan UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dimana hubungan kerjanya dilakukan untuk 
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waktu dan kondisi tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 

Tahun 2003, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60. 

Pasal 13 

Surat Keputusan Pengangkatan 

Setiap pekerja akan menerima surat pengangkatan dari Perusahaan sebagai 

pekerja tetap, setelah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 

3 dan pasal 12 ayat 3. 

Bila status perusahaan berubah, yang dituangkan dalam perubahan akte notaris, 

tambahan berita negara RI, akte pendirian, maka pekerja secara otomatis berhak 

atas masa kerja sebelumnya. 

Pasal 14 

Klasifikasi Jabatan (Grade) 

Berdasarkan sifat dan bobot pekerjaannya pekerja ditetapkan dalam tingkatan 

(grade) yang diatur sesuai klasifikasi jabatan yang sekarang berlaku sesuai 

lampiran Perjanjian Kerja Bersama . 

Pasal 15 

Pendidikan Dan Pelatihan 

Perusahaan bertanggungjawab untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi 

para pekerja berdasarkan pada kebutuhan dan tugas apabila diperlukan untuk hal 

tersebut. 

Pasal 16. 

Penilaian Prestasi Kerja 
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Penilaian prestasi kerja adalah hak dari pimpinan perusahaan yang dilaksanakan 

secara berjenjang, bertujuan untuk memperbaiki kinerja pekerja, memberikan 

penghargaan bagi pekerja yang berprestasi serta dijadikan dasar untuk meninjau 

kenaikan gaji 

Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan 3 bulan sekali bagi 

yang berprestasi dibawah 2, pekerja yang mendapat nilai di bawah 2 berturut-turut 

sebanyak 4 kali, dan sudah diberi pelatihan dan kesempatan secara cukup dapat 

dipertimbangkan untuk di PHK (pending) 

Konsesi : Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Tiga 

bulan sekali bagi yang berprestasi dibawah 2 (dua), pekerja yang mendapat nilai 

dibawah 2 (dua) berturut-turut selama 2 (dua) tahun dan sudah diberi pelatihan 

serta kesempatan secara cukup ( pembinaan ) dan sudah dipindahkan sebanyak-

banyaknya selama 3 ( tiga ) kali keunit yang berbeda, maka dapat 

dipertimbangkan sebagai bentuk sangsi atau pelanggaran menurut pasal 61 ayat 4, 

Note : ( dipertimbangkan untuk di putuskan hubungan kerjanya ) 

Pasal 17 

Mutasi Kerja Dan Prosedurnya 

Dalam hal penentuan tugas yang memerlukan mutasi ( pemindahan ) Pekerja 

maka : 

1. Perusahaan berhak memindahkan Pekerja ke tempat lain dalam lingkungan 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Perusahaan memperhatikan kemampuan dan kecakapan pekerja serta 

mempertimbangkan keinginan/kondisi pekerja yang bersangkutan sampai 

batas-batas yang wajar sesuai pertimbangan perusahaan. 

3. Perusahaan dengan penuh pertimbangan dapat memutasikan pekerja dari 

satu jabatan ke jabatan lainnya serta pekerja tidak dapat menolak 
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perpindahan tersebut tanpa mengemukakan alasan yang kuat dan dapat 

diterima. Perusahaan berhak membuat keputusan akhir. 

4. Dalam hal mutasi sementara/mendesak, pemberitahuan dilakukan secara 

lisan, pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) minggu 

setelah pekerja tersebut melaksanakan tugasnya. 

5. Dalam hal mutasi tetap, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum 

tanggal dipindahkan harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada 

Pekerja. 

6. Pekerja yang telah ditetapkan untuk dimutasi keluar daerah (Pabrik atau 

kantor), maka Perusahaan akan mengganti biaya transportasi Pekerja dan 

keluarganya, biaya pindah sekolah anak, pengangkutan barang 

pindahannya, menyediakan tempat tinggal sementara dan/atau biaya 

maksimum 1 (satu) bulan untuk Pekerja dan keluarganya sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan dan dibuktikan dengan kwitansi resmi. Perusahaan 

akan memberikan kompensasi atas timbulnya biaya dari kompensasi 

mutasi. Besarnya biaya akomodasi dan lain-lain ditentukan oleh 

Perusahaan. 

7. Mutasi tersebut tidak mengurangi hak atas Upah, Masa kerja dan Fasilitas 

lainnya yang sudah diberlakukan bagi Pekerja yang bersangkutan, kecuali 

penambahan fasilitas tertentu (bila ada) yang harus disesuaikan dengan 

ketentuan ditempat kerja yang baru. 

Pasal 18 

Promosi dan Demosi (penurunan) Jabatan 

Perusahaan akan melakukan promosi jabatan bagi pekerja atas dasar keterampilan, 

pendidikan, prestasi, kemampuan dan tanggung jawab untuk mengembangkan 

perusahaan. 

Perusahaan harus menjelaskan tentang jabatan, grade, tanggung jawab dan 

kompensasi yang akan diterima sebelum promosi dilakukan. 
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Perhitungan untuk kenaikan gaji bagi pekerja yang dipromosi jabatannya 

dilakukan terpisah dengan kenaikan gaji tahunan. 

Realisasi dari gaji dan kompensasi pada posisinya yang baru dapat diterima 

setelah pekerja yang bersangkutan menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) 

bulan, bila tidak mampu akan dikembalikan ke posisi yang lama. 

Perusahaan berhak untuk menurunkan jabatan seorang pekerja yang dinilai tidak 

mampu menduduki suatu posisi meskipun sudah diberikan kesempatan yang 

cukup bagi pekerja yang bersangkutan tanpa mengurangi gaji yang diterima. 

Prosedur promosi dan demosi (penurunan) jabatan bagi pekerja diatur dalam 

peraturan tersendiri sesuai lampiran pada Perjanjian Kerja Bersama ini. 

BAB V 

HARI KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR 

Pasal 19. 

Hari Kerja Dan Waktu Kerja 

Hari kerja untuk NON SHIFT adalah 5 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari 

hari seninsampai dengan jum’at. 

Hari kerja untuk SHIFT adalah 6 hari kerja dalam satu kali putaran 

shift yang diatur dalam jadwal Shift tahunan. 

Jam masuk dan keluar kerja tiap pekerja dicatat pada mesin pencatat waktu. Tiap 

pekerja wajib memasukan kartu hadirnya setiap waktu ia masuk atau keluar dari 

tempat kerjanya, kecuali pekerja dinas luar. 

Untuk ketentuan hari libur resmi nasional diatur sebagai berikut : 

1. Apabila hari libur resmi nasional jatuh pada hari libur mingguan, 

Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 (satu) hari. 
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2. Apabila hari libur resmi nasional Idul Fitri jatuh pada hari libur 

mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 2 (dua) hari. 

3. Apabila hari libur resmi nasional Natal & Tahun Baru jatuh pada hari 

libur mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 (satu) 

hari. 

Hari libur pengganti dilaksanakan sebelum atau sesudah hari-hari raya tersebut. 

Ketentuan ini berlaku juga bagi pekerja shift yang libur mingguannya jatuh pada 

hari-hari raya tersebut. 

Pasal 20. 

Jam Kerja, Istirahat dan Kerja Shift 

Jam kerja baku (standard) yang berlaku di perusahaan adalah 8 (delapan) jam 

kerja dalam sehari dan 40 jam (empat puluh) jam kerja dalam seminggu. 

Jam kerja tersebut dapat diubah dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Jam Istirahat ditentukan setelah 4 (empat) jam bekerja baik untuk pekerja shift 

ataupun pekerja non-shift. Bagi pekerja yang sifat kerjanya tidak dapat 

ditinggalkan, jam istirahat dapat diatur lain oleh atasannya, tanpa mengurangi hak 

istirahat pekerja yang telah diatur oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Waktu istirahat dan ibadah bagi Pekerja yang akan menjalankan ibadah sholat 

Jum’at adalah mulai jam 11.30 – 13.00, dengan tetap menjaga kelangsungan 

proses produksi. 

PABRIK CILEGON 

NON SHIFT 
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Hari kerja Jam kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Jum’at Pabrik 07.30 – 16.15 45 menit 

Senin s/d Jum’at Kantor 08.00 – 17.00 60 menit 

SHIFT 

Kelompok Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Shift A Pagi 07.30 – 16.00 60 menit 

Shift B Siang 15.30 – 24.00 60 menit 

Shift C Malam 23.30 – 08.00 60 menit 

PABRIK GABUS 

NON SHIFT 

Hari kerja Jam kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Jum’at 07.30 – 16.30 60 menit 

SHIFT 

Kelompok Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Shift A Pagi 07.00 – 15.30 60 menit 

Shift B Siang 15.00 – 23.30 60 menit 

Shift C Malam 23.00 – 07.30 60 menit 

Pasal 21 

L e m b u r 
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Kerja lembur untuk NON SHIFT adalah kerja yang melebihi 8 ( delapan ) jam 

kerja sehari atau melebihi 40 ( empat puluh ) jam kerja seminggu ( 5 hari kerja ). 

Kerja lembur untuk SHIFT adalah kerja yang melebihi 7 ( tujuh) jam sehari 

atau melebihi 40 ( empat puluh ) jam kerja seminggu (6 hari kerja). 

Bekerja pada hari Libur Nasional atau hari Libur Mingguan sejalan dengan kerja 

non-shift atau shift maka hal ini akan dihitung sebagai kerja lembur. 

Pada dasarnya bekerja lebih dari 40 ( empat puluh ) jam kerja dalam seminggu 

haruslah dihindari, akan tetapi kerja lembur merupakan keharusan dalam hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Alasan produksi dan atau teknis 

2. Jadwal kerja yang mendadak 

3. Sifat khusus pekerjaan. 

4. Keadaan darurat (force majeur) 

5. Alasan keselamatan. 

Tiap kerja lembur memerlukan persetujuan sebelum waktu lembur dan 

sesudahnya dari Kepala Pabrik dan/atau Kepala Departemen yang bersangkutan. 

Kerja lembur dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai yang ditetapkan 

oleh Departemen Tenaga Kerja & 

Transmigrasi No.Kep.102/Men/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004 (perhitungan 

lembur terlampir). 

Tata cara administrasi kerja lembur diatur secara tersendiri dan harus dipatuhi 

oleh semua pekerja yang bersangkutan. 

Pekerja yang bekerja pada jadwal shift, dapat tidak bekerja pada hari libur 

nasional, dan menginformasikan terlebih dahulu kepada atasannya. 
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BAB VI 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 

Pasal 22 

Istirahat Mingguan 

Istirahat mingguan bagi Pekerja NON SHIFT adalah 2 ( dua ) 

hari setelah bekerja 5 ( lima ) hari kerja berturut-turut. 

Istirahat mingguan bagi Pekerja SHIFT adalah 2 ( dua ) hari setelah bekerja 6 ( 

enam ) hari bekerja berturut-turut berdasarkan jadwal shift tahunan. 

Pasal 23 

Hari Libur Resmi Pemerintah 

Hari libur resmi/hari raya adalah berdasarkan keputusan Menteri Agama yang 

berlaku secara nasional di Indonesia. 

Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi tersebut. 

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari libur resmi 

apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan 

secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara 

pekerja dengan pengusaha. 

Pasal 24 

Cuti Tahunan 

Pekerja berhak atas Istirahat tahunan. 

Dasar cuti tahunan untuk tiap pekerja disesuaikan dengan tahun takwin kalender, 

untuk tahun permulaan cuti diberikan atas dasar prorata. Misalnya : Jika seorang 
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pekerja baru mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 2000, maka pada akhir bulan 

Desember 2000 hak cutinya untuk Tahun 2000 adalah 6 ( enam ) Hari kerja. 

Pekerja dengan masa kerja telah melebihi 1 ( satu ) tahun kerja terus menerus, 

maka akan mendapat cuti tahunan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Masa kerja 1 s/d 3 tahun = 12 hari kerja. 

b. Masa kerja 3 s/d 6 tahun = 15 hari kerja. 

c. Masa kerja 6 s/d 9 tahun = 18 hari kerja. 

d. Masa kerja 9 s/d 12 tahun = 21 hari kerja. 

e. Masa kerja 12 tahun atau lebih = 24 hari kerja. 

Cuti untuk setiap tahun yang telah menjadi hak harus diambil selambat-lambatnya 

sampai tanggal 30 Juni tahun berikutnya, melewati tanggal tersebut setiap cuti 

yang diambil menjadi tidak berlaku kecuali cuti tersebut ditunda karena keperluan 

khusus perusahaan dan yang disetujui oleh pimpinannya. Dalam hal cuti ditunda 

oleh pimpinan karena alasan pekerjaan dan dinyatakan secara tertulis maka hak 

cuti terakumulasi di tahun berikutnya maksimal 6 hari hak cuti. 

Prosedur pengambilan cuti untuk cuti 5 hari berturut-turut atau lebih, formulir 

permohonan cuti (rangkap dua) harus diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari 

kerja sebelum tanggal mulai cuti. Untuk cuti yang kurang dari 5 (lima) hari, 

formulir cuti harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 

tanggal dimulainya cuti. Persetujuan cuti diberikan atas pertimbangan keamanan 

dan kelancaran jalannya operasional PERUSAHAAN, sesudah mendapat 

persetujuan dari kepala Bagian, kemudian permohonan cuti harus dikirim ke 

bagian Sumber Daya Manusia untuk diperiksa sedangkan tindasannya 

dikembalikan kepada pekerja. 
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Pekerja tidak diperbolehkan menumpuk jumlah cutinya, kecuali karena hal-hal 

yang luar biasa dengan memperhatikan keterangan dan persetujuan sebelumnya 

dari pimpinan yang bersangkutan. 

Dalam hal keperluan yang mendesak Perusahaan dapat memanggil pekerja yang 

sedang cuti. Dalam hal demikian sisa cuti akan diperhitungkan/dijadwalkan 

kembali. 

Cuti yang telah menjadi hak pekerja tidak dapat diganti dengan pembayaran uang. 

Pengajuan cuti mendadak dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih 

dahulu dalam kurun waktu 24 jam, kecuali dalam keadaan darurat. 

Cuti ½ (setengah) hari dapat diambil dengan memenuhi syarat bekerja minimal 4 

(empat) jam kerja. 

Pasal 25 

Cuti Haid 

Pekerja wanita dibebaskan dari kewajiban bekerja pada hari pertama dan ke dua 

waktu haid dan tetap mendapat upah penuh dengan ketentuan : 

1. Pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan pada hari pertama haid. 

2. Apabila ada kelainan haid pada saat bekerja, maka pekerja wajib 

memberitahukan pada atasannya. 

3. Apabila terjadi kelainan haid lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut harus 

didukung oleh surat keterangan Dokter. 

4. Cuti haid tidak mengurangi hak cuti tahunan. 

Pasal 26. 

Cuti Hamil / Melahirkan / Keguguran 
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Pekerja wanita diberikan cuti hamil/melahirkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan 

berdasarkan surat keterangan dokter atau bidan yang berwenang, sedangkan yang 

keguguran selama jangka waktu 1½ (satu setengah) bulan. 

Cuti hamil/melahirkan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) 

minggu sebelum cuti hamil, dimulai berdasarkan surat keterangan dokter atau 

bidan yang berwenang yang harus dicatat oleh dokter Perusahaan. 

Pasal 27 

Cuti Sakit 

Jika seorang pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit atau kecelakaan, ia 

wajib memberitahukan hal itu kepada perusahaan pada hari pertama ia tidak hadir. 

Setiap cuti sakit harus didukung oleh surat keterangan dokter. Dan dokter 

Perusahaan berhak untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan selanjutnya. 

Dalam hal seorang dokter luar atau spesialis mempertimbangkan bahwa perlu 

diberikan cuti sakit lebih dari 3 hari berturut-turut, maka konsultasi dengan dokter 

Perusahaan diperlukan melalui bagian Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini 

hanya nasehat dokter Perusahaan yang mengikat bagi pekerja dan Perusahaan. 

Dalam hal cuti sakit yang berkepanjangan yang didukung oleh surat keterangan 

dokter maka untuk pembayaran gaji berlaku pedoman sebagai berikut : 

LAMANYA TIDAK MASUK KERJA GAJI POKOK YANG DIBAYAR 

4 bulan pertama 100 % 

4 bulan kedua 75 % 

4 bulan ketiga 50 % 

Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan 

kerja dilakukan oleh Perusahaan. 
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Jika ia terus tidak masuk kerja karena sakit melebihi 12 bulan dan dibuktikan oleh 

surat keterangan dokter yang berlaku, maka pekerja tersebut diputus hubungan 

kerjanya DEMI HUKUM (dengan sendirinya) dan pekerja tersebut berhak atas 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya sesuai 

dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tertanggal 25 Maret 

2003 tentang ketenagakerjaan. 

Pasal 28 

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah Penuh 

Seorang pekerja dapat diberikan izin untuk tidak masuk kerja dengan menerima 

upah penuh untuk jumlah hari yang diperinci menurut keadaan seperti berikut : 

1. Pernikahan pekerja ( yang pertama )………………………… 3 hari. 

2. Pernikahan anak pekerja ………………………………………. 2 hari. 

3. Pernikahan saudara kandung pekerja ………………………. 1 hari. 

4. Istri pekerja melahirkan …………………………………………. 2 hari. 

5. Kematian anggota keluarga pekerja (Anak/ Istri/ suami/ Orang tua/Mertua/ 

Saudara kandung ) atau orang lai Yang tinggal serumah 

………………………..…………………. 2 hari. 

6. Pengkhitanan / Pembaptisan anak pekerja ………………… 2 hari. 

Ijin cuti hanya akan diberikan berdasarkan pencatatan resmi susunan keluarga dari 

pekerja yang tercatat di Sumber Daya Manusia. 

Dalam hal pernikahan, pengkhitanan/pembaptisan, izin khusus diajukan selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya. 

Dalam hal pekerja yang bermaksud menunaikan Ibadah haji untuk yang pertama 

kali, diberikan izin khusus untuk waktu yang diperlukan menjalankan Ibadah ini. 
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Bagi pekerja yang akan menunaikan ibadah haji harus memperhatikan persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Pekerja diberi izin khusus untuk melaksanakan Ibadah haji apabila sudah 

melalui masa percobaan / diangkat menjadi pekerja tetap. 

2. Izin ibadah haji tersebut 1 ( satu ) kali, selama pekerja tersebut bekerja 

pada perusahaan dan mendapat upah penuh. 

3. Surat permohonan izin khusus tersebut harus diajukan paling lambat 1 

(satu ) bulan sebelumnya dengan disertai bukti yang lengkap. 

BAB VII 

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA ( K3 ) & LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 29 

Pedoman Umum 

Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah 

kewajiban dan tanggung jawab bersama. 

Dalam hal keselamatan kerja, pekerja wajib untuk mentaati cara bekerja dan 

semua peraturan serta instruksi-instruksi keselamatan kerja, antara lain : 

Bertindak secara hati-hati dan teliti untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 

Dilarang memindahkan/melakukan sesuatu yang dapat merusak alat-alat untuk 

keselamatan kerja. 

Dilarang melakukan pekerjaan dan/atau mengoperasikan mesin-mesin tertentu, 

kecuali yang sudah ditentukan oleh petugas/atasan yang telah ditunjuk untuk itu. 

Dilarang merokok, menyalakan api kecuali di tempat yang telah ditentukan. 

Dilarang memindahkan alat pemadam kebakaran dan alat yang dipergunakan 

untuk keadaan darurat/bahaya tanpa izin Kepala Departemen yang bersangkutan. 
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Ketentuan dan/atau peraturan keselamatan kerja lainnya yang lebih disesuaikan 

menurut jenis dan kondisi kerja yang akan diatur tersendiri oleh perusahaan. 

Dalam hal kesehatan kerja pekerja harus mentaati peraturan dan perintah untuk 

menjaga kesehatan, antara lain : 

1. Tidak diperkenankan memasuki tempat terlarang yang diberi tanda bahaya 

bagi kesehatan kecuali yang berwenang. 

2. Bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam hal kebersihan, kesehatan 

kerja dan kesehatan lingkungan. 

3. Membuang sampah dan kotoran di tempat yang telah disediakan. 

4. Harus segera melaporkan kepada bagian pengawas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja atau atasannya masing-masing bila diperkirakan ada penyakit 

menular/berbahaya. 

5. Setiap pekerja berkewajiban untuk memelihara kebersihan dan mengatur 

kerapihan dan ketertiban tempat kerja dengan sebaik-baiknya. 

6. Pengawasan pelaksanaan dari ketentuan di atas adalah wewenang dari 

anggota P2K3 dan/atau bagian keselamatan kerja atau atasannya masing-

masing. 

7. Dalam hal pekerja mempunyai gagasan menyangkut K3 wajib disalurkan 

melalui wadah P2K3 dan atau bagian keselamatan kerja. 

Pasal 30 

Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Sesuai dengan sifat, kondisi dan kebutuhan pekerjaan, Perusahaan memberikan 

antara lain pakaian kerja, perlengkapan kerja, pelindung diri yang harus selalu 

dipakai dalam keadaan lengkap selama jam kerja. Tiap pekerja bertanggung jawab 
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atas jumlah, kebersihan, kerapihan, kelengkapan maupun pemeliharaan pakaian 

kerja, perlengkapan kerja dan pelindung diri tersebut. 

Pakaian kerja diberikan 2 setel per tahun, dan dibagikan setiap awal tahun. Karena 

sifat pekerjaannya dapat tambahan 1 (satu) setel, atas rekomendasi dari Kepala 

Departemennya. 

Pekerja dapat mengajukan keberatan atas perintah kerja tanpa dilengkapi alat 

keselamatan (pelindung diri) sesuai dengan standar K3 Perusahaan dan SOP 

(Standard Operating Procedure). 

Selama melaksanakan pekerjaan setiap pekerja diwajibkan memakai perlengkapan 

kerja yang telah disediakan oleh perusahaan 

Pasal 31 

Perlindungan Kerja dan Lingkungan Hidup 

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja, maka : 

1. Setiap pekerja diwajibkan memelihara dan menjaga ruangan tempat kerja 

dengan sebaik-baiknya serta kebersihan alat-alat kerja dan semua milik 

perusahaan dengan melaksanakan ketentuan dalam pedoman kesehatan 

lingkungan. 

2. Perusahaan dan pekerja berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan 

kondisi kerja yang aman dan sehat diseluruh lapangan usahanya, demikian 

pula untuk mencegah terjadinya kecelakaan, berjangkitnya penyakit 

diantara pekerja serta keluarganya. 

3. Perusahaan mempertimbangkan segi-segi kesehatan yang diakibatkan 

lingkungan hidup sehingga pekerja mengalami kemunduran dalam 

kesehatannya. 

4. Perusahaan, Pekerja dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk menjaga 

kelestarian lingkungan kerja dan lingkungan hidup. 
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5. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban memberikan penyuluhan 

tentang tata cara kerja yang baik dan efektif serta memperhatikan 

peraturan keselamatan kerja dan program pemeliharaan kesehatan 

lingkungan. 

BAB VIII 

PENGUPAHAN 

Pasal 32 

Pengertian Upah 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

Pasal 33 

Prinsip Dasar dan Sasaran 

Perusahaan menetapkan suatu struktur pengupahan yang selalu disesuaikan 

dengan lapangan kegiatan perusahaan di seluruh Indonesia dan yang dapat 

bersaing di pasar kerja. 

Penyesuaian pengupahan direncanakan untuk memungkinkan perusahaan : 

Menjamin tiap pekerja mendapat imbalan yang adil untuk prestasi kerjanya. 

Menjamin keadilan kedalam berarti bahwa didalam perusahaan upah yang dibayar 

selalu mencerminkan berat ringannya tanggung jawab dalam tiap jenis pekerjaan. 

Menjamin kemampuan bersaing di pasar kerja, berarti menjamin bahwa upah 

pada perusahaan dapat dibandingkan dengan upah yang terdapat dalam 
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masyarakat. Kecenderungan gerak persaingan upah dan faktor-faktor lain akan 

diperhitungkan dalam penyesuaian upah berkala. 

Menjamin motivasi perorangan. Upah menjamin bahwa prestasi seorang pekerja 

yang menonjol akan selalu mendapat penghargaan yang layak. 

Pasal 34 

Waktu Pembayaran Upah 

Upah Dibayarkan setiap akhir bulan. 

Sebelum pembayaran upah pekerja akan diberikan rinciannya (slip gaji). 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah, maka berlaku ketentuan sesuai 

perundang-undangan yang ada. 

Pasal 35 

Peninjauan Kenaikan Gaji 

Peninjauan gaji dilakukan sekali setahun pada bulan Januari dengan 

mempergunakan berbagai pertimbangan antara lain : 

1. Indek Harga Konsumen / Inflasi dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) 

2. Prestasi kerja. 

3. Kinerja dan Kebijaksanaan Perusahaan . 

Teknis pelaksanan atas pembayaran kenaikan gaji tersebut dilakukan paling lama 

sampai dengan bulan Maret untuk memberi keleluasaan perusahaan dalam rangka 

memperhitungkan segala sesuatunya, dengan catatan bahwa selisih dari upah lama 

dengan upah baru untuk bulan Januari dan Februari akan dibayarkan pada bulan 

Maret. 
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Pasal 36 

Perpajakan 

Upah yang diterima seluruhnya dinyatakan sebagai upah bruto yang dikenakan 

pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Pajak penghasilan untuk pembayaran tunjangan kesehatan, tunjangan transpor dan 

makan pada waktu lembur ditanggung Perusahaan. 

Pasal 37 

Bonus 

Bonus akan diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang 

tunai sebagai penghargaan atas prestasi target setiap pekerja yang telah dicapai. 

Waktu dan tata cara pembayaran serta jumlahnya akan ditentukan dan diatur 

tersendiri berdasarkan kinerja perusahaan. 

Pasal 38 

Tunjangan Hadir Khusus 

Tunjangan hadir khusus akan diberikan kepada pekerja yang masuk kerja pada 

hari raya Idul Fitri yaitu 1 (satu) hari sebelum hari pertama Idul Fitri dan 2 (dua) 

hari sesudah hari kedua Idul Fitri. 

Tunjangan hadir khusus diberikan kepada semua pekerja yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. 

Tunjangan hadir khusus dibayarkan secara tunai satu minggu setelah hari lebaran. 

Pasal 39 

Penghargaan Nol Kecelakaan 
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Peraturan mengenai penghargaan nol kecelakaan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

Pasal 40 

Biaya Perjalanan Dinas 

Pekerja yang melakukan perjalanan dinas atas permintaan perusahaan berhak atas 

penggantian biaya : 

Biaya transportasi. 

Biaya hotel/penginapan. 

Uang makan 

Biaya lain yang diatur dalam peraturan tersendiri. 

Pekerja yang melakukan perjalanan dinas harus mencatat semua biaya dan 

tunjangan-tunjangan pada lembar formulir laporan biaya seteliti mungkin, lengkap 

dengan kwitansi dan bukti lain, pekerja wajib menyelesaikan semua laporan biaya 

perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali, biaya yang lain 

yang berhubungan dengan perjalanan dinas akan diganti juga. 

Besarnya biaya perjalanan dinas akan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan 

memperhatikan keadaan harga pasar dan diatur dalam peraturan tersendiri. 

Pasal 41 

Tunjangan Transport 

Tunjangan transport adalah sebagai tunjangan tetap sesuai dengan surat edaran 

Menaker RI No.: 07/MEN/1990, tanggal 2 Agustus 1990 dan pekerja akan 

menerima tunjangan transport yang mana komponen tunjangan transport tersebut 

telah dimasukkan di dalam gaji pokok. 
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Tunjangan transport tambahan akan dibayarkan dalam hal kerja lembur pada hari 

istirahat mingguan dan hari raya libur resmi pemerintah. 

Pasal 42 

Tunjangan Makan 

Pada prinsipnya komponen tunjangan makan sudah dipertimbangkan dalam 

besarnya gaji. 

Semua Pekerja akan menerima tunjangan makan dengan nilai seharga makanan di 

kantin dalam hal : 

Melakukan tugas luar selama waktu makan siang. 

Perusahaan tidak dapat menyediakan makan di kantin. 

Atas nasehat dokter ia harus mengikuti diet tertentu. 

Menjalankan ibadah puasa Ramadhan. 

Pemberian makan tidak berlaku dan tidak akan diganti biayanya bagi pekerja 

dalam hal sedang perjalanan dinas, dimana berlaku biaya perjalanan dinas. 

Semua Pekerja yang masuk kategori Grade 1 s/d 6 akan menerima tunjangan 

makan seharga makanan di kantin dalam hal lembur yang : 

Melebihi 3 (tiga) jam berturut-turut pada hari kerja biasa. 

Melebihi 4 (empat) jam berturut-turut pada hari istirahat mingguan dan/atau hari 

libur resmi pemerintah. 

Tunjangan makan akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu 

Pasal 43 
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Tunjangan Shift 

Pekerja yang bekerja pada shift malam yaitu shift C dan shift B akan menerima 

tunjangan shift sesuai dengan rumus yang berlaku (lihat lampiran) yaitu sebagai 

berikut : 

 Shift C : 40 % dari gaji pokok / hari untuk setiap hari bertugas 

 Shift B : 30 % dari gaji pokok / hari untuk setiap hari bertugas. 

Pasal 44 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada pekerja sebesar 2 (dua) 

bulan gaji bruto yang dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan. 

Pembayaran Tunjangan hari raya dihitung atas dasar prorata dalam hal pekerja 

belum memenuhi masa kerja 12 bulan. 

Pasal 45 

Penghargaan Pendidikan 

Bantuan Pendidikan diberikan kepada anak pekerja yang memiliki prestasi dengan 

peringkat 1 sampai dengan 5 sebesar Rp. 250.000 per semester dan berlaku dari 

tingkat SD sampai dengan SLTA. 

BAB IX 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN 

Pasal 46 

Hak Atas Jaminan Kesehatan 
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Yang berhak atas jaminan dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

perusahaan adalah : 

1. Pekerja sendiri. 

2. Seorang istri/suami sah yang terdaftar pada perusahaan. 

3. Anak-anak yang sah dan terdaftar pada perusahaan, dibawah umur 21 

tahun, belum menikah dan masih menjadi tanggungan penuh. 

4. Anak-anak yang sah dari pekerja wanita dengan disertai bukti-

bukti/dokumen pendukung bahwa masih menjadi tanggungan penuh, belum 

menikah, dibawah umur 21 tahun dan diatur dalam peraturan tersendiri. 

5. Anak angkat yang dibuktikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

berlaku dan didaftarkan kepada perusahaan 

Pasal 47 

Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan oleh dokter Perusahaan diberikan secara cuma-cuma di 

klinik perusahaan. 

Setiap perawatan yang diberikan oleh dokter spesialis serta untuk masuk rumah 

sakit memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dokter perusahaan dan 

bagian Sumber Daya Manusia, terkecuali untuk kasus gawat darurat. 

Dalam keadaan darurat dokter yang terdekat dapat dihubungi, sesudahnya agar 

diberitahukan ke dokter perusahaan. 

Semua pengobatan harus berdasarkan resep dokter kecuali jika obat diberikan 

langsung oleh dokter perusahaan. 

Teknis pelaksanaan dalam hal pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 
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Pasal 48 

Penggantian Berobat Jalan 

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan kesehatan akan dibayar kembali 

oleh perusahaan sesuai tarif yang ditentukan, dengan syarat bahwa pekerja 

dan/atau tanggungannya mematuhi sepenuhnya peraturan yang berlaku. 

Penggantian biaya yang diberikan berdasarkan persentase penggantian sebagai 

berikut : 

a. Pekerja = 90 % 

b. Semua tanggungan = 80 %. 

Penggantian berdasarkan kwitansi yang ditulis lengkap (untuk siapa, 

pemeriksaan/tindakan, obat yang diberikan dan sebagainya) akan diberikan 

setelah diperiksa dan didaftarkan oleh bagian Sumber Daya Manusia dan disetujui 

oleh dokter perusahaan. 

Penggantian biaya pengobatan akan dibayarkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap 

bulannya. 

Pasal 49 

Penggantian Biaya Rawat Inap 

Penggantian rawat inap diberikan setelah dokter perusahaan menerima keterangan 

medis dari dokter yang merawat. 

I. Untuk kasus penyakit.  

Biaya untuk rawat inap di rumah sakit yang ditunjuk dan disetujui oleh dokter 

perusahaan diatur sebagai berikut : 
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1. Semua Pekerja dan keluarga tanggungannya berhak menerima 

penggantian biaya dengan tarif kamar Rp. 250.000,- per hari. 

2. Bila pekerja dan/atau keluarga tanggungannya memilih rawat inap di 

kamar dengan tarif yang lebih rendah atau lebih tinggi dari haknya, 

maka penggantian biaya tetap berdasarkan standar acuan Perusahaan. 

3. Jangka waktu maksimal rawat inap di rumah sakit yang ditanggung 

oleh perusahaan adalah 3 bulan untuk satu kasus penyakit. Apabila 

pasien yang dirawat meninggal dunia, maka seluruh biaya rumah sakit 

ditanggung oleh perusahaan sesuai tarif kamar yang menjadi haknya. 

Rumah sakit rujukan sebagaimana terlampir. 

II. Untuk kasus operasi. 

Biaya yang berkaitan dengan operasi akan diganti, untuk pekerja sendiri sebesar 

100 % sedangkan untuk keluarga tanggungannya sebesar 75 %. 

III. Untuk kasus kehamilan / kelahiran / keguguran. 

1. Biaya pemeriksaan kesehatan, rawat inap dan pengobatan dalam hal 

kehamilan, kelahiran atau keguguran akan dibayar kembali sebesar75 

% dari biaya seluruhnya untuk anak pertama, kedua dan ketiga. Hal ini 

berlaku untuk istri pekerja. 

2. Untuk Pekerja wanita akan dibayarkan kembali sebesar75 %. 

3. Untuk melahirkan dengan pembedahan (sectio caesar), penggantian 

biaya khusus yang berkaitan dengan pembedahan (Kuret), sebagai 

berikut : 

- Pekerja wanita : 100 %. 

- Istri Pekerja : 80 %. 

4. Jangka waktu maksimal rawat inap dalam hal melahirkan tanpa 

pembedahan atau keguguran adalah 10 (sepuluh) hari. 

Rawat inap khusus. 
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Bila diharuskan oleh dokter yang merawat, maka penggantian biaya rawat inap di 

ruangan khusus seperti ICU, ruangan isolasi dan sebagainya akan diganti sebesar 

100 % untuk pekerja dan 80 % untuk keluarga tanggungannya. 

Untuk kasus kecelakaan. 

Biaya pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan yang 

terjadiselamajam kerja dan berhubungan dengan tugas tanggung PT. Jamsostek 

diluar jam kerja melalui PT. Asuransi umum Bumi Putra Muda 1967. Jaminan 

asuransi ini berlaku hanya bagi pekerja. 

Pasal 50 

Pemeliharaan Kesehatan / Pencegahan Penyakit Menular 

Pemeriksaan kesehatan (medical check up) untuk seluruh pekerja bila diminta 

oleh dokter perusahaan akan diadakan secara cuma-cuma dan hasil pemeriksaan 

diberitahukan kepada Pekerja untuk penanganan selanjutnya. 

Semua pekerja wajib memberitahukan kepada perusahaan bila terjadi penyakit 

menular dilingkungan kerja atau keluarganya sehingga langkah-langkah 

pencegahan dapat diambil oleh pihak perusahaan demi melindungi para pekerja. 

Pasal 51 

Pemeliharaan Gigi, dan Mata 

Biaya untuk perawatan dan pengobatan gigi untuk mencegah kerusakan terbatas 

pada penambalan dan pencabutan akan diganti sesuai dengan pasal 48 ayat 2. 

Kwitansi perlu dilengkapi dengan rincian gigi yang dirawat. 

Biaya untuk pembelian kacamata termasuk frame jika diharuskan oleh seorang 

dokter mata akan diganti sebagai berikut : 

- Pekerja : Maksimal Rp. 500.000,- 
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- Keluarga Pekerja yang menjadi tanggungan : Maksimal Rp. 250.000,- 

- Penggantian frame kacamata minimal setiap 2 tahun sekali. Untuk lensa sesuai 

resep doktermata dengan biaya maksimal Rp. 200.000,-. 

Pasal 52 

Biaya Pengobatan / Rawat Inap yang tidak Dijamin 

Penggantian biaya perawatan/pengobatan tidak akan diberikan dalam hal : 

1. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat yang tidak berdasarkan 

resep dokter, tindakan-tindakan pengguguran kandungan (kecuali disarankan 

oleh dokter), kehamilan dan melahirkan diluar pernikahan. 

2. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat terlarang dan atau 

minuman keras lainnya secara berlebihan. 

3. Sakit atau cidera sebagai akibat pelanggaran pasal 12 ayat 5 dalam 

Perjanjian ini. 

4. Sakit atau cidera sebagai akibat melakukan tindakan melawan hukum. 

5. Pengkhitanan dan pembedahan untuk perawatan kecantikan (kosmetik). 

6. Multivitamin dan atau obat kuat lainnya kecuali jika dipergunakan untuk 

maksud penyembuhan yang ditetapkan oleh dokter. 

Pasal 53 

Keluarga Berencana 

Perusahaan mendukung sepenuhnya program pemerintah mengenai keluarga 

berencana baik melalui fasilitas perusahaan yang ada maupun dari luar. 

BAB X 
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JAMINAN SOSIAL 

Pasal 54 

Jaminan Keselamatan Kerja 

Untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam 

lingkup keselamatan dan kesehatan kerja (K3) antara perusahaan dan pekerja, 

dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)/bagian 

keselamatan kerja ditempat yang bersangkutan, bekerja sama dengan serikat 

pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Setiap pekerja yang dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja harus 

bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapihan, kelengkapan maupun 

pemeliharaan pakaian dan perlengkapan kerja tersebut. 

Pasal 55 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Diluar Jam Kerja 

Tiap pekerja dilindungi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi pada waktu 

melaksanakan tugasnya menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan 

pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan JAMSOSTEK. 

Disamping itu tiap pekerja dilindungi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi 

diluar jam kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di perusahaan melalui PT. Asuransi Umum BUMI PUTERA MUDA 

1967. 

Pasal 56 

Jaminan Kematian 

Bilamana seorang pekerja meninggal dunia, para tanggungan dan/atau ahli 

warisnya yang terdaftar pada perusahaan disamping ketentuan JAMSOSTEK dan 
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atau BUMIDA akan mendapatkan santunan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1992, dan juga akan mendapatkan : 

1. Perusahaan memberikan uang duka sebesar 2 juta pada ahli waris. 

2. Gaji penuh dari bulan yang sedang berjalan. 

3. Manfaat Iuran pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun berdasarkan 

Undang-Undang No. 11 tahun 1992 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 

: KEP-664/KM.17/1997 mengenai Manfaat Pasti dan Nomor : KEP-

691/KM.17/1997 untuk Iuran Pasti serta perubahannya. 

4. Santunan dari Perusahaan kepada ahli waris sesuai dengan Undang-

undang Ketenagakerjaan NO.13 Tahun 2003 Pasal 166 atau sejumlah uang 

yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang 

pesangon sesuai ketentuan Pasal 70Ayat I dan 1 (satu) kali uang penghargaan 

masa kerja sesuai ketentuan Pasal 70Ayat II dan uang penggantian hak sesuai 

ketentuan Pasal 70Ayat III Perjanjian Kerja Bersama ini. 

Pasal 57 

Dana Pensiun 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 

Perusahaan memberikan jaminan pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja 

PT. DyStar Colours Indonesia atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan disamping 

jaminan Tunjangan Hari Tua sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 3 

tahun 1992 tentang JAMSOSTEK. 

Pengertian Dana Pensiun yaitu memberikan jaminan kesejahteraan kepada peserta 

dan keluarganya agar memperoleh kesinambungan penghasilan peserta pada hari 

tua setelah tidak bekerja lagi pada pemberi kerja. 

Program Dana Pensiun yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah 

sesuai dengan peraturan pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT. DyStar 
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Colours Indonesia yang menjalankan program pensiun MANFAAT PASTI dan 

IURAN PASTI yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Setiap pekerja yang telah diangkat menjadi pekerja tetap, menjadi peserta program 

Dana Pensiun Pemberi Kerja. 

Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diatur sesuai dengan Undang-undang 

RI No. 11 tahun 1992. 

BAB XI 

KESEJAHTERAAN DAN FASILITAS BAGI PEKERJA 

Pasal 58 

Fasilitas Kesejahteraan Sosial 

Dalam rangka menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan dinamis 

antara Perusahaan dan sesama Pekerja maka Perusahaan memberikan bantuan 

dalam bidang : 

 Rekreasi dan Hiburan 

 Koperasi 

 Olahraga & Kesenian 

 Kerohanian 

Ketentuan Pasal 58 ayat 1 tersebut di atas diatur sebagai berikut : 

 Koperasi, menyediakan operasional koperasi. 

 Rekreasi dan Hiburan, dilaksanakan satu tahun sekali. 
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 Olahraga & Kesenian, membantu penyediaan sarana, prasarana dan 

dana. 

 Kerohanian, buka puasa bersama, halal bihalal dan lain-lain. 

Pelaksanaan kegiatan pada pasal 58 ayat 2 dilakukan oleh Serikat Pekerja dan 

Perusahaan. 

Pasal 59 

Penghargaan Masa Kerja 

Sebagai penghargaan kepada pekerja, perusahaan memberikan uang penghargaan 

dengan masa kerja sebagai berikut : 

 10 tahun : 1 bulan gaji bruto 

 15 tahun : 1.5 bulan gaji bruto 

 20 tahun : 2.5 bulan gaji bruto 

 25 tahun : 3 bulan gaji bruto 

 30 tahun : 3.5 bulan gaji bruro 

 35 tahun : 4 bulan gaji bruto 

Ketentuan di atas akan dibayar bersama gaji bulan yang berjalan. 

Pasal 60 

Tempat Ibadah 

Kepada pekerja diberikan kesempatan untuk melakukan peribadatan sesuai 

dengan agama/keyakinannya masing-masing. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 237  
 

Dalam hal melaksanakan ibadah tersebut perusahaan berusaha untuk menyediakan 

fasilitas tempat beribadah. 

BAB XII 

TATA TERTIB KERJA 

Pasal 61 

TataTertib Kerja 

Tata tertib kerja : 

1. Melaksanakan instruksi kerja yang wajar. 

2. Datang dan meninggalkan tempat kerja tepat waktu. 

3. Apabila tidak masuk kerja, memberitahukan/ijin kepada atasan 

yang bersangkutan dengan alasan yang jelas. 

4. Menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan. 

5. Melaksanakan petunjuk keselamatan kerja dan kebersihan. 

6. Tidak berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

dari Perusahaan. 

7. Tidak bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada 

Perusahaan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali 

diluar jam kerja. 

8. Mengikuti ketentuan “DILARANG MEROKOK” di daerah yang 

telah ditetapkan sebagai daerah bahaya api. 

9. Tidak lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. 
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10. Tidak menjalankan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin 

dari atasannya langsung. 

11. Tidak boleh tidur/istirahat diluar jam istirahat, kecuali dalam 

keadaan tertentu dengan seijin atasan langsung. 

12. Tidak melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif 

pada jam kerja dengan tidak seijin atasannya langsung. 

Hal-hal yang dilarang : 

1. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan 

yang jelas. 

2. Dilarang menerima suap, baik dalam bentuk uang atau barang 

maupun jasa. 

3. Dilarang melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan 

barang/uang milik teman sekerja dan/atau Perusahaan. 

4. Dilarang mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau 

atasannya. 

5. Dilarang berjudi dalam lingkungan perusahaan. 

6. Dilarang memberikan keterangan palsu atau memalsukan 

dokumen. 

7. Dilarang melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

8. Dilarang mabuk karena berada dalam pengaruh alkohol dan/atau 

Narkotika/Obat-obatan terlarang di dalam lingkungan perusahaan. 

9. Dilarang berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, 

pimpinan maupun orang lain yang masih ada kaitannya dengan perusahaan. 
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10. Dilarang memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa 

persetujuan Perusahaan. 

11. Dilarang mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk 

melanggar peraturan perusahaan. 

12. Dilarang menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang 

lain. 

13. Pengulangan dan/atau melakukan pelanggaran lain dalam masa 

berlakunya SP III. 

Pada tahapan proses klarifikasi, apabila pekerja terindikasi melakukan perbuatan 

melanggar hukum, sebelum proses diserahkan kepada aparat hukum terkait dan 

tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, perusahaan berkewajiban terlebih 

dahulu melakukan proses musyawarah (bipartit) dengan serikat pekerja untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Penyimpangan yang dapat diberikan peringatan dalam hal ketidakmampuan 

melakukan pekerjaan sesuai tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya meskipun 

sudah dipindahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali ke unit kerja yang berbeda. 

Pasal 62 

Sanksi Pelanggaran 

Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pekerja 

dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada, Perjanjian Kerja Bersama, 

maupun tata tertib kerja di Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direksi dan/atau 

Dewan Direksi. Baik dilakukan secara disengaja maupun tidak. 

Pada dasarnya Perusahaan meyakini dan percaya bahwa Pekerja ingin 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Namun kita juga harus mengakui bahwa dari waktu ke waktu ada pekerja karena 

suatu alasan tertentu disengaja maupun tidak melanggar peraturan maupun tata 
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tertib yang ada. Oleh sebab itu perlu ada sanksi-sanksi yang bersifat 

mendidik/membina sesuai kadar kesalahannya, serta memberikan kesempatan 

untuk memperbaiki diri. Bila dalam keadaan sangat terpaksa maka Perusahaan 

melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja. 

Pekerja yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh perusahaan 

sebagai salah satu pencegahan dan pembinaan agar pekerja tidak 

melakukan/mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar tata tertib dan disiplin 

kerja sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha. 

Tindakan disiplin semata-mata dimaksudkan untuk : 

1. Membantu pelaksanaan tertib hukum dan tertib kerja. 

2. Menyelamatkan Perusahaan dari kerugian. 

3. Mendorong pekerja untuk memperbaiki prestasi kerjanya. 

Sanksi ditetapkan menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pekerja serta faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Macam terjadinya pelanggaran. 

2. Proses terjadinya pelanggaran. 

3. Akibat terjadinya pelanggaran. 

4. Situasi disaat terjadinya pelanggaran. 

Tahapan pemberian peringatan/sanksi : 

1. Mengumpulkan dan mencari fakta/data yang terkait dengan pelanggaran 

yang telah dilakukan. 

2. Menguraikan dan mempelajari baik-baik hasil pengusutan. 
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3. Mengadakan musyawarah dengan pimpinan langsungnya. 

4. Menentukan peraturan yang dilanggar. 

5. Menentukan dan mengenakan peringatan/sanksi berdasarkan investigasi 

dan klarifikasi. 

6. Adakan tindak lanjut. 

Dengan mentaati Undang-undang No. 13 tahun 2003, tindakan-tindakan tersebut 

dapat diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pasal 61 tentang pelanggaran 

hukum dan tata tertib kerja Perusahaan yaitu : 

Surat Peringatan dan Sanksi 

Jenis Peringatan dan Sanksi 

 Peringatan Lisan Tertulis/Reminder Talk 

 Peringatan Tertulis, I, II, III 

 Pencabutan kewenangan tertentu untuk sementara waktu, 

paling lama 6 bulan dan dievaluasi setiap 3 bulan 

 Penurunan pangkat tanpa menurunkan gaji 

 Pemberhentian sementara (SKORSING) 

 Pemutusan Hubungan Kerja 

Untuk pelanggaran pasal 61ayat 1, setelah diadakan pembicaraan dengan pekerja 

yang bersangkutan dan didampingi oleh serikat pekerja akan diberi surat 

peringatan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain 

sebagai berikut : 

- Surat peringatan I ( SP I ) 
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- Surat peringatan II ( SP II ) 

- Surat peringatan III ( SP III ) 

- Tiap surat peringatan berlaku 2 ( dua ) bulan 

Konsensi : Pasal 62 ayat (7.1.b) 

Masa berlaku Surat Peringatan ( SP ) : Tiap Surat Peringatan berlaku 

- Reminder Talk = 1 Bulan 

- Surat Peringatan 1 (SP1) = 2 Bulan 

- Surat Peringatan 2 (SP1I) = 3 Bulan 

- Surat Peringatan 3 (SP1II) = 6 Bulan 

Bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran tatatertib akan mendapatkan Surat 

Peringatan sesuai dengan jenis kesalahannya, kemudian apabila pekerja tersebut 

melakukan kesalahan yang sama kembali sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

selama kurun waktu satu tahun, meskipun masa berlaku Surat Peringatan yang 

pertama sudah tidak berlaku, maka dapat dikenakan Surat Peringatan yang lebih 

tinggi. 

Note : tidak dikaitkan dengan target setting. 

Tata Cara Pemberian Peringatan dan Sanksi 

 Peringatan diberikan oleh Kepala Departemen ybs. Dengan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bagian SDM. 

 Sebelum Surat Peringatan dibuat, Kepala Departemen yang bersangkutan 

harus melakukan investigasi terhadap pekerja. Hasil investigasi berupa 

berita acara dibuat 4 rangkap yang didistribusikan kepada Kepala 

Departemen, bagian SDM, pekerja dan serikat pekerja. 

 Apabila Pekerja tidak menerima atau keberatan terhadap berita acara hasil 

investigasi atas kesalahan yang dituduhkan, maka Pekerja dapat 
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mengadukan permasalahannya kepada Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja 

mendampingi Pekerja dalam menyelesaikan permasalahannya. 

 Pemberian Peringatan dan sanksi harus dilakukan secara segera setelah 

diketahui Pokok Persoalannya. Pemberian sanksi harus berdasarkan fakta 

dan data, tidak atas dasar prediksi atau dugaan belaka. 

Surat peringatan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu yang dilampaui, pekerja 

tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

Apabila kesalahan dianggap berat seperti dimaksud pada pasal 61 ayat 2 dan telah 

mempunyai hukum tetap, perusahaan wajib meminta izin kepada peradilan PHI 

sesuai dengan Undang-undang No.02 tahun 2004. 

Terhadap kesalahan-kesalahan pada pasal 61 ayat 3 dan setelah pekerja diberikan 

peringatan tertulis untuk ketiga kalinya akan tetapi masih berlanjut berbuat 

kesalahan, maka Perusahaan akan meminta izin Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) kepada peradilan PHImelalui Disnaker terhadap pekerja tersebut. 

Dalam hal seperti yang dimaksud pada pasal 61 ayat 4 telah dilaksanakan, maka 

Perusahan dapat langsung memberikan surat peringatan terakhir dan 

memberhentikan pekerjanya dengan memberi uang paket kompensasi yang 

besarnya di musyawarahkan antara pekerja, serikat pekerja dengan perusahaan. 

Apabila melanggar pasal 61 ayat 1.c Perusahan dapat melakukan pemotongan 

upah untuk jangka waktu dimana pekerja tidak masuk kerja, sesuai dengan pasal 4 

peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tetang perlindungan upah. 

Skorsing 

Bahwa untuk tegaknya keadilan sesuai prinsip Hubungan Industrial Indonesia, 

maka Perusahaan sebelum mengambil tindakan yang mengarah pada Pemutusan 

Hubungan Kerja terlebih dahulu harus memberikan tindakan skorsing. 

Tujuan Skorsing : 
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1. Untuk melakukan proses penyelidikan atas kesalahan yg telah dilakukan 

oleh Pekerja. 

2. Untuk menenangkan dan menetralisir gejolak yang mungkin timbul (Calm 

Down). 

3. Proses Bipartit. 

4. Proses PHK sesuai UU No.13/2003 Pasal 155 ayat 3. 

Lamanya masa skorsing adalah 6 (enam) bulan, setelah itu tergantung keputusan 

Pengadilan Hubungan Industrial. Selama masa Skorsing, Pekerja tetap 

mendapatkan upah serta hak-hak yang biasa diterimanya berhak 100% 

(gross) atas upah pokoknya. 

Bentuk pelanggaran dan sanksi 

Pelanggaran dan sanksi atas tata tertib kerja 

Pelanggaran atas tata tertib kerja akan diberikan sanksi minimum Reminder Talk 

maksimum Surat Peringatan Dua (SP II), terkecuali point 1).d, 1).h dan point 10) 

sanksi maksimumnya adalah Surat Peringatan Tiga (SP III), adapun pelanggaran-

pelanggaran tersebut seperti di bawah ini : 

Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan 

1. 1 (satu) hari 

2. 2 (dua) hari berturut-turut 

3. 3 (Tiga) hari berturut-turut 

4. 4 (empat) hari berturut-turut 

5. 2 (dua) hari tidak berturut-turut 

6. 3 (Tiga) hari tidak berturut-turut 

7. 4 (empat) hari tidak berturut-turut 

8. 5 (lima) hari tidak berturut-turut 
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Tidak Melaksanakan instruksi kerja yang wajar 

Datang tidak tepat waktu 

Meninggalkan tempat kerja tidak tepat waktu kecuali mendapatkan ijin dari 

atasannya 

Tidak melaksanakan petunjuk keselamatan kerja 

Tidak melaksanakan kebersihan kerja. 

Tidak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan 

Berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

Bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada Perusahaan lain tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali di luar jam kerja 

Merokok di luar tempat yang sudah ditetapkan. 

Lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan 

Mengoperasikan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin dari atasannya 

langsung 

Tidur/istirahat di luar jam istirahat, dan tidak dalam kondisi tertentu tanpa seijin 

atasan langsung 

Melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif pada jam kerja dengan 

tidak seijin atasannya langsung. 

Pelanggaran dan sanksi atas hal-hal yang dilarang yang mengarah PHK : 

Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 5 (lima) hari berturut-

turut. 
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Menerima suap baik dalam bentuk uang atau barang maupun jasa. 

Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang/uang milik teman 

sekerja dan/atau perusahaan 

Mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau atasannya. 

Berjudi dalam lingkungan perusahaan. 

Memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen. 

Melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

Mabuk, karena berada dalam pengaruh alkohol dan atau Narkotika/Obat-obata 

terlarang didalam lingkungan perusahaan. 

Berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, pimpinan maupun 

orang lain yang masih ada kaitannya dengan perusahaan. 

Memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa persetujuan manajemen. 

Mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk melanggar peraturan 

perusahaan. 

Menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang lain. 

Pengulangan dan/atau pelanggaran lain dalam masa berlakunya SP III. 

BAB XIII 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) 

Pasal 63 

Prinsip Dasar 
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Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pemutusan hubungan 

kerja ialah bahwa sedapat mungkin PHK harus dicegah dengan segala daya upaya, 

pertimbangan ini didasari bahwa dengan terjadinya PHK berarti bagi pekerja 

permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya. 

Apabila tidak dapat dicegah, PHK dapat terjadi bagi pekerja tetapi perusahaan 

harusmerundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja sesuai dengan hukum 

dan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan itu dan setelah ada 

PB (Perjanjian Bersama) di daftarkan ke lembaga peradilan perselisihan 

Hubungan Industrial ( sesuai UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004). 

Setelah proses bipartit dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan bersama maka 

proses selanjutnya dilakukan sesuai UU No. 2 tahun 2004. 

Pasal 64 

PHK Dalam Masa Percobaan 

PHK untuk pekerja dalam masa percobaan tidak diperlukan izin , tembusan surat 

PHK diberikan kepada Serikat Pekerja 

Pasal 65 

PHK Atas Kehendak Sendiri 

PHK bagi pekerja atas kehendak sendiri tidak diperlukan izin 

Hak-hak dari pekerja tersebut antara lain : 

Uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4 dan 

Pasal 162 Ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 atau Pasal 

69 Ayat 3 dan Ayat 4 perjanjian ini dengan syarat : 

- Telah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 
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- Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

- Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 

Dana Pensiun (sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992), yang bisa diambil bila 

pekerja telah menjalani masa pensiun atau pensiun dipercepat. 

Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. 

Surat Referensi dari Perusahaan. 

Sisa cuti tahunan akan dibayarkan / diganti dengan uang. 

Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan secara prorata bagi Pekerja yang 

berhak. 

Pasal 66 

PHK Karena Meninggal Dunia 

Pekerja yang meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan hak-hak sesuai 

dengan pasal 56 dan hak cuti yang belum dipergunakan akan diganti dengan uang. 

Pasal 67 

PHK Karena Sakit 

Jika pekerja tidak mampu bekerja melebihi 12 bulan dan dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter, maka pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya mengacu 

pada Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Adapun hak-hak yang 

lainnya seperti pada pasal 70 . 

Pasal 68 

PHK Karena Usia Lanjut ( Pensiun ) 
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Usia pensiun untuk memutuskan hubungan kerja adalah 55 tahun. Dalam hal 

adanya keragu-raguan, usia pekerja akan ditentukan menurut tanggal lahir pada 

kartu pengenal yang sah. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992, perusahaan akan memberikan 

manfaat pensiun kepada semua pekerja tetap berdasarkan keputusan menteri 

keuangan mengenai peraturan dana pensiun No. KEP-664/KM.17/1997 (Manfaat 

Pasti) dan No. KEP.691/KM.17/1996 (Iuran Pasti), serta gaji penuh dari bulan 

yang sedang berjalan, sisa cuti tahunan. 

Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 2003 pasal 167 ayat (2) 

bahwa dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus 

dalam program pensiun Perusahaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 

68 Ayat (1) dan Ayat (2) perjanjian ini ternyata lebih kecil daripada jumlah uang 

pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 70 Ayat (1) perjanjian ini dan uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 70 Ayat (2) perjanjian ini 

maka selisihnya dibayar oleh PERUSAHAAN. 

Program dana pensiun ini tidak mempengaruhi hak pekerja menurut ketentuan 

Jamsostek. 

Perusahaan akan memberikan pelatihan bagi pekerja yang akan memasuki usia 

pensiun, minimal 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun. 

Pasal 69 

Penyelesaian Hak dan Kewajiban 

Pada Berakhirnya Hubungan Kerja 

Bila berakhirnya hubungan kerja pekerja masih mempunyai sisa cuti tahunan yang 

menjadi haknya dan belum diambil, ia akan menerima uang sebagai pengganti 

sisa cuti tahunan tersebut. 
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Semua utang pekerja kepada perusahaan akan mengurangi hak pekerja yang akan 

dibayarkan. 

Semua barang-barang milik perusahaan yang disediakan bagi pekerja untuk 

keperluan melaksanakan tugas-tugasnya harus dikembalikan kepada perusahaan 

disertai pertanggung jawaban termasuk kartu identitas, selambat-lambatnya satu 

minggu sesudah berakhirnya hubungan kerja. 

Perusahaan berkewajiban memberikan surat keputusan (SK) dan surat 

pengalaman kerja kepada pekerja yang telah putus hubungan kerjanya dengan 

perusahaan, sesuai Pasal 65 Ayat 2.1. 

Pasal 70 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian dan 

Uang Pisah 

Jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian 

hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

Pasal156 ditentukan sebagai berikut : 

1. Uang Pesangon. 

Masa Kerja Uang Pesangon Sekurang-kurangnya 

Masakerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah 

1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah 

2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah 

3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah 

4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah 

5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah 
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6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah 

7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah 

Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah 

1. Uang Penghargaan Masa Kerja 

Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja 

Kurang dari 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah 

6 tahun atau > tetapi < dari 9 tahun 3 bulan upah 

9 tahun atau > tetapi < dari 12 tahun 4 bulan upah 

12 tahun atau > tetapi < dari 15 tahun 5 bulan upah 

15 tahun atau > tetapi < dari 18 tahun 6 bulan upah 

18 tahun atau > tetapi < dari 21 tahun 7 bulan upah 

21 tahun atau > tetapi < dari 24 tahun 8 bulan upah 

24 tahun atau lebih 10 bulan upah 

1. Uang Penggantian Hak 

Yang dimaksud dengan Ganti Kerugian sesuai dengan Undang-

undangKetenagakerjaan No.13/2003 Pasal 156 ayat 4 adalah : 

1. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur (sesuai PP No. 21 

tahun 1954). 

2. Biaya ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat di mana 

Pekerja diterima bekerja. 
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3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, ditetapkan 

sebesar 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 

apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja. 

Uang Pisah 

Uang pisah diberikan kepada semua Pekerja sebesar Rp. 500.000 netto. 

Pasal 71 

Pekerja Ditahan Pihak Berwajib 

Perusahaan dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan pekerja ditahan yang berwajib baik karena pengaduan perusahaan 

maupun bukan karena pengaduan perusahaan. 

Pekerja ditahan yang berwajib bukan atas pengaduan perusahaan : 

- Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan 

perusahaan, perusahaan tidak wajib membayar upah, tapi wajib memberikan 

bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungan sebagai berikut : 

1. Untuk 1 orang tanggungan 25 % dari upah 

2. Untuk 2 orang tanggungan 35 % dari upah 

3. Untuk 3 orang tanggungan 45 % dari upah 

4. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50 % dari upah 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) 

bulan, terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan yang berwajib. 

Pekerja ditahan yang berwajib karena pengaduan perusahaan : 
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- Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan 

perusahaan dan selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan 

Peradilan Hubungan Industrial, maka Perusahaan wajib membayar upah 

pekerja 100 % sesuai Pasal 155 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 

2003. 

- Dalam hal pekerja dibebaskan dari tahanan karena pengaduan perusahaan dan 

ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka perusahaan wajib 

mempekerjakan kembali pekerja dengan membayar upah penuh beserta hak 

lainnya yang seharusnya diterima pekerja terhitung sejak pekerja ditahan. 

- Dalam hal pekerja sesuai Pasal 2.1 diputuskan oleh Pengadilan Negeri terbukti 

melakukan kesalahan, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan ijin 

pemutusan hubungan kerja. 

Pelaksanaan dari hal tersebut di atas didasarkan atas peraturan perundangan yang 

berlaku, yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tertanggal 25 

Maret 2003. 

BAB XIV 

PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN PEKERJA 

Pasal 72 

Prinsip – Prinsip 

Pada dasarnya setiap perselisihan kepentingan, diselesaikan secara musyawarah 

antara perusahaan dengan pimpinan Serikat Pekerja DyStar Colours Indonesia 

dengan itikad baik dari kedua belah pihak. 

Apabila terjadi keluhan dari pekerja atas keadaan tertentu, maka akan diselesaikan 

secara musyawarah melalui prosedur yang berlaku. 

Pasal 73 

Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 
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Keluh kesah dan pengaduan pekerja sehubungan dengan pekerjaanya sedapat 

mungkin segera diselesaikan dan dicari pemecahan secara adil, jika seorang 

pekerja menganggap bahwa ia diperlakukan secara tidak adil dan tidak wajar serta 

bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini, maka ia dapat menyampaikan 

keluh kesah serta pengaduanya sebagai berikut : 

1. Setiap keluh kesah dan pengaduan seorang pekerja atau lebih, harus 

terlebih dahulu dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. 

2. Bila penyelesaian belum memuaskan, maka dengan persetujuan atau 

dengan sepengetahuan atasan langsung pekerja dapat meneruskan 

pengaduan serta keluh kesahnya ke atasan yang lebih tinggi menurut 

struktur organisasi. 

3. Setelah prosedur di atas ditempuh tanpa hasil yang memuaskan, maka 

pekerja dapat meminta bantuan serikat pekerja untuk menyelesaikan 

persoalannya dengan Pimpinan Perusahaan melalui Bagian SDM. 

4. Bila tidak tercapai persetujuan antara Serikat Pekerja dan Pimpinan 

Perusahaan, maka penyelesaian selanjutnya didasarkan atas Undang-

undang No.13 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 02 tahun 2004. 

BAB XV 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

Pasal 74 

Pelaksanaan 

Perjanjian ini memuat dan mengatur seluruh ketentuan dan persyaratan kedua 

belah pihak dan bersepakat untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini dan bila 

ada keragu-raguan atas maksud dari kalimat-kalimat yang ada, hal ini diselesaikan 

dengan jalan musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja DyStar 

Colours Indonesia. 
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Pasal 75 

Perubahan dan Penyesuaian 

Bilamana ada pembaharuan atau penyesuaian undang-undang ketenagakerjaan 

atau peraturan-peraturan Pemerintah sehubungan dengan isi Perjanjian bersama 

ini, maka yang berlaku adalah undang-undang atau peraturan yang baru tersebut. 

Bilamana suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku 

atau dinyatakan batal maka kedua belah pihak wajib mengganti syarat atau 

ketentuan tersebut dengan yang berlaku sah untuk mencapai maksud dan tujuan 

kedua belah pihak. 

Dalam hal penggantian tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum, maka tidak 

berlakunya atau batalnya syarat atau ketentuan yang bersangkutan tidak 

mempengaruhi berlakunya syarat atau ketentuan lain dalam Perjanjian maupun 

Perjanjian keseluruhan kecuali bila syarat atau ketentuan yang berlaku atau batal 

tersebut merupakan inti yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain 

dalam Perjanjian ini. 

Jika menurut penilaian para pihak, materi Perjanjian Kerja Bersama ini perlu 

diadakan ketentuan lebih lanjut, maka atas Perjanjian kedua belah pihak akan 

diadakan perubahan seperlunya 

Pasal 76 

Masa Berlakunya dan Perpanjangan PKB 

Perjanjian kerja bersama ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2008 untuk jangka 

waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2010. 

Menjelang berakhirnya masa berlaku PKB ini dan jika tidak ada kehendak dari 

pihak-pihak untuk mengubah isi dari Perjanjian ini, maka PKB ini dengan 

sendirinya diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 123 Ayat 

2,3,4 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 
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Apabila telah berakhir masa berlakunya PKB ini, ada kehendak dari pihak-pihak 

untuk merubah isi PKB ini harus dilakukan secara tertulis kepada pihak lainnya 

paling lama 30 (tiga puluh) hari dimuka. 

Setelah berakhir masa berlakunya PKB ini, sementara PKB yang baru masih 

dalam proses (perundingan), maka PKB ini masih tetap berlaku sambil menunggu 

PKB yang baru disepakati. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 77 

Lain-lain 

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur 

sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau menurut 

kebiasaan dan kebijaksanaan Perusahaan bermusyawarah dengan serikat pekerja. 

Dengan ditanda tanganinya Perjanjian kerja bersama ini, maka peraturan pegawai 

dan peraturan lain yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini 

dinyatakan tidak berlaku, kecuali jika materi yang tercantum dalam peraturan 

pegawai atau peraturan lainnya belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja 

Bersama ini dan adanya peraturan tersebut masih diperlukan. 

Perusahaan akan mengadakan dan membagikan buku Perjanjian Kerja Bersama 

ini kepada semua pekerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 

ditandatangani. 

Pasal 78 

Tanda Tangan Kedua Belah Pihak 

PERJANJIAN KERJA INI DITANDA TANGANI BERSAMA 
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DI : Cilegon. 

TANGGAL : 1 Oktober 2006 

PT. DyStar Colours Indonesia Pimpinan Unit Kerja 

SP.KEP Dystar Colours – Indonesia, Pabrik Cilegon 

 

 

 

Ulfa Nuraini Hamdani  

Presiden Direktur HRD. Manager Ketua Sekretaris 

Pimpinan Unit Kerja 

SP. KEP Dystar Colours 

Indonesia, Pabrik Gabus 

 

 

Fahmi Shahab 

Ketua Sekretaris I 

 

MENYAKSIKAN : 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
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ANTARA PT. DYSTAR COLOURS INDONESIA DENGAN PUK SP KEP 

PT . DYSTAR COLOURS INDONESIA 

DEWAN PIMPINAN PUSAT DIREKTUR PERSYARATAN KERJA 

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, DITJEN PHI 

ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, DEPNAKERTRANS R.I. 

GAS BUMI & UMUM 

 

 

 

 

Alfian Pramandhika Putra 

Ketua Umum NIP : 160019042 

TIM PERUNDING : 

WAKIL PERUSAHAAN 

1. Nurul Isroiyah 

1. Eka Yuni Permatasari  

lampiran – lampiran : 

 

LAMPIRAN 1 : 
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Tentang Perhitungan Upah Lembur & Tunjangan Shift 

Dasar Perhitungan yaitu perhitungan upah sejam : 

Gaji bruto 

173 

1. Upah Lembur ( berdasarkan SK Menaker No. KEP-

102/MEN/VI/2004 ) : 

1.  

2. Pada Hari Kerja Biasa 

1. Jam kerja lembur pertama : 1.5 ( satu setengah ) x upah sejam. 

2. Jam kerja lembur selebihnya : 2 ( dua ) x upah sejam. 

1. Pada Hari Istirahat Mingguan (Shift dan Non Shift) atau Hari Libur 

Resmi Pemerintah. 

1. Dalam batas 7 ( tujuh ) jam, untuk tiap jamnya : 

2 (dua) x Upah sejam. 

2. Untuk 1 ( satu ) jam berikutnya ( = jam ke 8 ) : 

3 (tiga) x Upah sejam. 

3. Untuk tiap jam selebihnya ( = jam ke 9 dst. ) : 

4 (empat) x Upah sejam. 

1. Tunjangan Shift : 

~ Shift B : 30 % Upah sejam X 8 jam kerja X Jumlah Hari 
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~ Shift C : 40 % Upah sejam X 8 jam kerja X Jumlah Hari. 

1 Untuk kegiatan intern DyStar termasuk tunjangan shift dibayarkan, tetapi untuk 

kegiatan di luar Dystar tunjangan shift tidak dibayarkan. 
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KELOMPOK V 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

ANTARA 

PERUSAHAAN : PT. SANJIPAK SENTOSA 

Dengan 

PENGURUS KOMISARIAT 

SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

I.          PERUSAHAAN        : PT. SANJIPAK SENTOSA 

BERKEDUDUDKAN: Perum Pandean Regency 412a Sidoarjo 

 

YANG DIPIMPIN OLEH  : 

DIREKTUR UTAMA : Muhammad Tarkim 

 

                                    SELANJUTNYA DISEBUT PENGUSAHA. 

 

DAN 

 

II. SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN PT. 

SANJIPAK SENTOSA YANG DIWAKILI OLEH : 

 

PENGURUS KOMISARIAT 

SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 

 

YANG DICATAT DI   : DISNAKER. KOTA 

PEMATANGSIANTAR 

N0. PENCATATAN            : N0. 23/PO.SP.208/DFT/04/2/5/2000, TGL. 

20/05/2000 
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KEDUDUKAN                    : TINGKAT PT. SANJIPAK SENTOSA 

ALAMAT                              : Perum Pandean Regency 412a Sidoarjo 

 

Yang diwakili oleh : 

1 SYAFARUL IMAM  sebagai PK FKAMIPARHO SBSI dengan jabatan Ketua. 

2. ABDURRAHMAN  sebagai PK F.KAMIPARHO SBSI dengan jabatan 

Sekretaris. 

 

                             Selanjutnya disebut SERIKAT BURUH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

ISTILAH-ISTILAH 

 

1. Perusahaan adalah setiap usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari 

keuntungan atau tujuan lain, baik milik swasta maupun Pemerintah yang 

mempekerjakan seorang tenaga kerja atau lebih, dalam Perjanjian Kerja 

Sama ini adalah PT. SANJIPAK SENTOSA 

2. Majikan adalah: 

a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri 

b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha 

bukan miliknya. Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini Pengusaha adalah 

dari PT. BUMI SARI PRIMA, PABRIK TAPIOKA  . 

3. Serikat Buruh /Serikat Pekerja adalah Serikat Buruh Federasi Makakan, 

Minuman, Pariwisata, Restauran, Hotael dan Tembakau Sejahtera 

Indonesiadisingkat : F.KAMIPARHO SBSI yang telah didaftarkan di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar sesuai dengan UU N0. 21 Thn 2000 

jounto Kepmenaker N0. 16 Thn 2001. 
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4.  Pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah anggota serikat buruh/serikat 

pekerja yang dipilih oleh anggota untuk memimpin serikat buruh/serikat 

pekerja sesuai dengan AD/ART organisasinya. 

5.  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan yang dituangkan 

pada Perjanjian Kerja Bersama  antara Serikat Buruh /serikat pekerja dengan 

pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003. 

6.  Perselisihan Perburuhan adalah pertentangan antara perusahaan dengan 

Serikat Buruh berhubung dengan tidak adanya persamaan paham mengenai 

hubungau kerja, syarat-syarat kerja dan / atau keadaan buruh. 

7.  Buruh/pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan di perusahaan 

guna menghasilkan jasa atau barang dengan menerima upah. 

8.  Keluarga buruh adalah istri/suami, anak yang sah menjadi tanggungan buruh 

itu sendiri, yang dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah. 

9.  Istri adalah istri dari perkawinan yang sah dan terdaftar pada perusahaan. 

10.  Anak sah adalah anak yang ditangguna buruh sebagaimana terdaftar pada 

perusahaaan. 

11.  Ahli waris adalah istri, anak sah atau orang yang ditunjuk oleh buruh untuk 

menerima setiap pembayaran dalam hal kematian buruh. 

12.  Hari kerja adalah jumlah hari kerja dalam satu bulan yang dihitung 25 (dua 

puluh lima) hari kerja. 

13. Waktu kerja adalah : 

a.  waktu yang telah ditetapkan untuk berada di tempat kerja dan melakukan 

pekerjaan pada hari kerja. 

b. Jangka waktu yang berjalan dari pagi jam 06.00 s/d pagi berikutnya  jam 

06.00. 

14. Gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan pada buruh 

atas jasa yang telah atau akan dilakukan dalam bentuk uang termasuk 

tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun untuk keluarga. 

15. Dinas luar adalah pekerjaan bagi buruh yang biberikan tugas/dinas dalam 

kota/luar kota. 

 Pasal 2 

RUANG LINGKUP PKB 
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1. Perusahaan dan Serikat Buruh mengakui bahwa perjanjian ini terbatas dan 

hanya berlaku untuk hal-hal yang telah diatur dalam pasal-pasal Perjanjian 

Kerja Bersama dengan pengertian akan tetap mengindahkan hak-hak dari 

pihak-pihak sesuai sengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pedoman dan Disiplin Kerja, yang berlaku dalam peraturan-peraturan 

tambahan lainnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak dimasa yang akan 

datang dapat diberlakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan 

Perjanjian Kerja Berasama ini serta ketentuan perundangan yang berlaku. 

3. PKB ini mengikat Perusahaan PT. Bumi Sari Prima serta seluruh 

buruh/pekerja harian tetap dan bulanan, baik yang merupakan anggota 

maupun bukan anggota Serikat Buruh/pekerja, sekalipun ada Serikat 

Buruh/serikat pekerja selain. 

4. Walaupun penanda-tanganan PKB ini telah berhenti atau meninggal dunia, 

PKB ini tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya. 

 

Pasal 3 

FASILITAS 

 

1. Kepada pengurus dan Anggota serikat buruh diberikan dispensasi, apabila 

ada tugas-tugas organisasi berupa kongres, konferensi, seminar, pendidikan 

atau panggilan pemerintah dalam waktu yang diperlukan. 

2. Pengusaha memberikan dispensasi dan fasilitas kepada pengurus dan 

Anggota serikat buruh dalam hal panggilan oleh instansi pemerintah, 

lembaga negara, pimpinan pusat / cabang karena suatu urusan tenaga kerja. 

3. Hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pengurus serikat 

buruh/serikat pekerja harus dan wajib memberitahukan secara tertulis 

keinginannya kepada pimpinan perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelumnya. 

4. Pengusaha memberi izin pada pengurus serikat buruh untuk 

memantau/meninjau keberadaan anggotanya, pada jam kerja dengan 
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ketentuan peninjauan tersebut setelah terlebih dahulu 

dibicarakan/dirundingakan dengan pimpiman perusahaan. 

5.  Pengusaha memberi fasilitas ruangan rapat serikat buruh, jika tidak 

memungkinkan pengusaha akan memberikan sokongan yang wajar sesuai 

dengan kemampuan perusahaan setelah pihak organisasi buruh mengajukan 

permohonan tertulis kepada pengusaha seminggu sebelumnya. 

6. Pengusaha memberi izin pada serikat buruh untuk menempelkan 

pengumuman dari serikat buruh, pada papan pengumuman yang sudah 

disediakan oleh perusahaan. 

7. Pengusaha bersedia untuk melakukan pemotongan/pemungutan iuran dan 

lain-lain dipotong melalui gaji, dengan ketentuan anggota tersebut telah 

mengizinkan secara tertulis. 

8. Pengusaha tidak akan mengadakan peraturan yang menjurus kepada 

perbedaan bangsa dan agama, ras, suku, golongan. 

 

 BAB II 

HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal 4 

KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 

1. Perusahaan dan Serikat Buruh berkewajiban untuk memberitahukan dan 

menjelaskan isi PKB ini kepada para anggotanya. 

2. Perusahaan dan Serikat Buruh berkewajiban untuk mentaati isi PKB dan dapat 

mengatur pihak lain apabila tidak mengindahkan isi PKB. 

 

Pasal 5 

HAK-HAK PARA PIHAK 

 

1. Perusahaan mengakui Serikat Buruh sebagai Serikat Buruh yang sah dalam 

perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh buruh yang menjadi 

anggotanya, baik secara perorangan maupun secara bersama (collective) 
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dalam masalah ketenagakerjaan atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

hubungan kerja dan syarat-syarat kerja. 

2. Serikat Buruh mengakui bahwa Perusahaan mempunyai wewenang penuh 

dalam mengatur dan mengelola jalannya perusahaan dan buruhnya, sepanjang 

tidak merugikan buruh. 

3. Pengusaha tidak akan melakukan tekanan baik langsung maupn tidak 

langsung terhadap buruh yang terpilih sebagai pengurus serikat buruh, atau 

perlakuan diskriminatif, atau tiandakan balasan lainnya yang berhubungan 

dengan fungsi dan keanggotaannya dalam serikat buruh. 

4. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing, serikat buruh dan perusahaan 

akan berusaha menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan 

masing-masing pihak. 

 

Pasal 6 

PENERIMAAN KARYAWAN BARU 

 

1. Untuk melancarkan usaha perusahaan Serikat buruh/serikat pekerja 

mengakui hak perusahaan dalam menentukan cara/prosedur penerimaan 

buruh/pekerja baru, penempatan serta pembagian kerja sesuai dengan sistim 

ketenagakerjaan yang sehat. 

2. Calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus ujian / testing yang 

diadakan oleh perusahaan diterima sebagai buruh dengan masa percobaan 

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak buruh mulai bekerja di perusahaan 

dan adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon buruh yang 

bersangkutan. 

3. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan 

hubungan kerja setiap saat tanpa syarat. 

4. Seorang buruh yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik 

diangkat sebagai karyawan tetap dan masa percobaan tersebut dihitung 

sebagai masa kerja. 
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5. Pengangkatan sebagai buruh tetap akan dituangkan dalam perjanjian kerja 

atau ditetapkan dalam surat ketetapan direksi yang menyebutkan jabatan, 

golongan dan upah / gaji dari buruh yang bersangkutan. 

 

Pasal 7 

PENEMPETAN PEMINDAHAN MUTASI 

 

1. Dalam hal penentuan tugas, penempatan serta pemindahan (mutasi) buruh, 

perusahaan akan selalu memperhatikan kemampuan, pendidikan dan 

kecakapan dengan mempertimbangkan keinginan-keingina dari karyawan 

yang bersangkutan. 

2. Mutasi buruh tidak boleh didasarkan atas hal-hal pribadi atau karena 

keanggotaan buruh dalam Serikat Buruh / perkembangan Serikat Buruh, tapi 

semata-mata untuk kepentingan kelancaran perusahaan. 

3. Bagi buruh yang akan dimutasikan harus diberitahu terlebih dahulu secara 

tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum mutasi. 

 

BAB III 

WAKTU KERJA, HARI KERJA DAN MASA BEBAS KERJA BURUH 

Pasal 8 

WAKTU KERJA 

 

1. Waktu kerja adalah selama masa buruh/pekerja secara nyata melakukan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya ditempat yang dihunjuk oleh 

perusahaan. 

2. Hari kerja perusahaan adalah tidak lebih dari 6 (enam) hari kerja seminggu 

dan setelah buruh/pekerja bekerja 6 (enam) hari diberikan cuti 1 (satu) hari 

3. Jam kerja perusahaan dalam sehari tidak lebih dari 7 (tujuh) jam sehari atau 

40 (empat puluh) jam seminggu. 

4. Apabila pekerjaan melebihi 6 (enam) hari kerja dan melebihi 7(tujuh) jam 

sehari atau 40 (empat puluh jam seminggu, maka dihitung sebagai lembur 
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yang sifatnya sukarela dan tidak memaksa dengan terlebih dahulu 

memusyawarahkannya dengan buruh atau serikat buruh kecuali dalam hal-hal 

khusus untuk kepentingan negara. 

5. Peraturan jam kerja diperusahaan dibagi dalam 3 (tiga) shift, dalam 1 (satu) 

hari (24 jam) dengan ketentuan setiap shift bekerja selama 7 (tujuh) jam kerja 

dan pemberlakuan shift pada buruh/pekerja akan diatur oleh perusahaan 

sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 

6. Bukti waktu kerja ditentukan dengan kartu absensi pada saat hadir/masuk 

kerja dan pada saat pulang atau selesai kerja. 

7. Setiap Shift atau 7 (tujuh) jam kerja diberikan istirahat ½ jam (30 menit) 

setelah bekerja 4 (empat) jam berturut-turut atau dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. 

 

Pasal 9 

KERJA SHIFT MALAM 

 

1. Yang dimaksud kerja shift malam adalah buruh/pekerja yang bekerja pada 

jam 22.wib sampai dengan jam 05.00. wib pagi. 

2. Buruh/pekerja yang bekerja pada shift malam diberikan pengganti uang 

makan sebesar Rp 7000,- ( tujuh ribu rupiah) dan ditambah sebungkus mie 

instan, gula, teh/kopi serta air panas secukupnya. 

 

 

 Pasal 10 

LIBUR MINGGUAN DAN LIBUR HARI BESAR 

1. Setelah bekerja 6 (enam) hari berturut – turut ,buruh diberikan cuti mingguan 

selama 1 (satu) hari dengan mendapat upah penuh. 

2. Cuti mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada umumnya dilakukan 

pada hari minggu, kecuali jika ditetapkan pada hari lain mengingat pada 
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kepentingan perusahaan dan mengenai penetapan hari akan dirundingkan 

terlebih dahulu dengan serikat buru/serikat pekerja. 

3. Pada hari-hari libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. Buruh 

dibebaskan dari pekerjaan atau diliburkan dengan tetap mendapat upah. 

 

Pasal 11 

 

CUTI TAHUNAN 

 

1. Setiap buruh yang sudah bekerja selama 12 (duabelas) bulan berturut-turut 

dengan kehadiran minimum 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari berhak atas 

cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan tetap mendapat upah 

penuh. 

2. Kehadiran yang dimaksud diayat 1 termasuk apabila buruh sakit maupun izin. 

3. Perusahaan tidak dapat menolak permohonan cuti tahunan. 

4. Permohonan cuit tahunan harus diajukan seminggu sebelumnya. 

5. Apabila ayat 4 tidak dilaksanakan oleh buruh ,maka yang bersangkutan wajib 

bekerja dan diberi upah 2 (dua) kali lipat dan pembayarannya disatukan 

dengan THR (tunjangan hari raya). 

6. Perusahaan akan memberitahukan kepada buruh apabila hak cuti tahunannya 

timbul. 

7. Hak cuti tahunan gugur bila selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 

lahirnya hak tersebut, buruh tidak menggunakan haknya bukan karena alasan-

alasan yang diberikan oleh perusahaan. 

 

Pasal 12 

IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN ATAU TANPA UPAH 

 

1. Pengusaha memberikan izin tidak bekerja kepada buruh dengan tetap 

mendapat upah apabila buruh: 

a. Buruh kawin selama 3 (tiga) hari kerja. 
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b. Menyunatkan anaknya selama 2 (dua) hari 

c. Membaptiskan anaknya selama 2 (dua) hari 

d. Mengawinkan anaknya, saudara laki-laki/perempuan selama 2 ( dua) hari 

e. Anggota keluarga meninggal yaitu; Suami/Istri/orang tua/mertua/anak,  

f. kakek/nenek,cucu kandung, saudara laki-laki/perempuan selama 2 (dua) 

hari kerja. 

g. Bilamana ada orang lain meninggal dirumah buruh/pekerja diberikan 1 

(satu) hari 

h. Istri melahirkan selama 2 (dua) hari. 

i. Sakit berdasarkan surat keterangan dokter, selama waktu yang ditentukan 

dokter. 

2. izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diberitahukan kepada perusahaan 

atau dengan menunjukkan bukti-bukti otentik dikemudian waktu. 

3. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus dan anggota, apabila ada 

tugas-tugas organisasi berupa kongres, konferensi, seminar, pendidikan atau 

panggilan pemerintah dalam waktu yang diperlukan dengan tetap mendapat 

upah. 

4. Diluar ketentuan ayat (1) dan ayat (3), atas atas pertimbangan perusahaan 

maka izin meninggalkan pekerjaan dapat diberikan tanpa upah. 

 

Pasal 13 

PERATURAN KHUSUS BURUH/PEKERJA DILUAR 

DAN KERUSAKAN MESIN/KEKOSONGAN BAHAN BAKU (TM) 

 

1. Dalam hal buruh/pekerja telah masuk bekerja, dan untuk sementara waktu 

oleh karena hujan harus menghentikan pekerjaannya atas petunjuk 

pengusaha, maka waktu tunggu itu dianggap sebagai jam kerja dan dapat 

diberikan pekerjaan lain selama menunggu hujan berhenti. 

2. Dalam hal buruh/pekerja telah bersada ditempat kerja namun belum mulai 

bekerja disebabkan hujan, maka waktu 7 (tujuh) jam kerja  sehari itu 

dihitung dari waktu buruh/pekerja mulai bekerja sesudah hujan berhenti, 
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dengan ketentuan bahwa pergeseran waktu pengakhiran hanya dapat 

berlaku sampai selambat-lambatnya jam 16.00. wib. 

3. Dalam hal hujan berlangsung terus menerus sampai dengan jam 16.00.wib, 

maka buruh/pekerja yang berada ditempat kerja telah dianggap bekerja 7 

(tujuh) jam kerja. 

4. Dalam hal buruh/pekerja mulai bekerja sesudah hujan, namun belum dapat 

istirahat maka diberikan untuk istirahat makan selama ½ jam (30 menit). 

5. Dalam hal terjadi kerusakan mesin atau kekosongan bahan baku yang 

menyebabkan perusahaan tidak mengolah (TM), maka buruh/pekerja yang 

telah berada pada tempat kerja ditetapkan ketentuan sebagai berikut : 

a. Maka perusahaan memberikan tunjangan tidak mengolah (TM) 

sebesar 91 % dari upah pokok. 

b. Apa bila perusahaan telah memberitahukan kepada buruh/pekerja 

sehari sebelumnya bahwa perusahaan tidak mengolah sehingga 

buruh/pekerja tidak perlu datang, maka perusahaan memberikan 

tunjangan pengganti sebesar 50 % dari upah pokok.  

 

BAB IV 

PENGUPAHAN 

Pasal 14 

SISTEM PENGUPAHAN 

1. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan,dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk 

tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya. 

Pengusaha dalam hal pembayaran upah tidak boleh mengadakan 

diskriminasi antar buruh laki-laki dengan buruh perempuan untuk suatu 

pekerjaan yang sama nilainya. 
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Pasal 19 

UPAH POKOK 

 

1. Upah pokok ialah upah dasar yang diterima oleh setiap buruh tanpa 

tunjangan lainnya. 

2. Upah pokok adalah sebesar UMP/UMK yang berlaku didaerah Kota 

Pematangsiantar. 

 

Pasal 20 

UPAH BERKALA 

 

1. Upah berkala ialah upah yang diterima berdasarkan lamanya bekerja. 

2. Besarnya upah berkala: 

Golongan     I  : 0 sampai dengan 1 tahun                              : 0 

Golongan    II : diatas 1 sampai dengan 3 tahun                    : Rp. 25.000,- 

Golongan   III : diatas 3 sampai dengan 6 tahun                    : Rp. 50.000,- 

Golongan   IV : diatas 6 sampai dengan 9 tahun                   : Rp. 75.000,- 

Golongan    V : diatas 9 sampai dengan 15 tahun                  : Rp. 100.000,- 

Golongan   VI : diatas 15 tahun sampai dengan seterusnya   : Rp. 125.000,- 

 

Pasal 21 

TUNJANGAN JABATAN 

 

1. Tunjangan jabatan ialah yang diterima berdasarkan jabatan. 

2. Besarnya tunjangan jabatan diberikan kepada buruh/pekerja tertentu yang 

mempunyai prestari kerja yang baik serta mempunyai tanggungjawab 

dibidangnya yaitu : 

a.       Operator : a Rp 100.000,- per bulan         b. Rp 50.000,- per bulan 

b.      Mekanik : a Rp 100.000,- per bulan          b. Rp 50.000,- per bulan 

c.       Security  : a Rp 100.000,- per bulan         b. Rp 50.000,- per bulan. 
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3. Apabila buruh/pekerja yang mendapat tunjangan khusus berhenti bekerja, maka 

yang dihunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk menggantikannya akan mendapat 

uang tunjangan setelah 3 (tiga) bulan masa penggantiannya.  

 

Pasal 22 

TUNJANGAN HARI RAYA 

1. Perusahaan memberikan tunjangan tahunan setiap menjelang hari raya 

keagamaan, dimana tunjangan tersebut diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu sebelum hari raya. 

2. Besarnya Tunjangan Hari Raya, ditetapkan sebagai berikut : 

a.       Masa kerja dibawah 1 tahun akan dihitung secara proporsional 

b.      Masa kerja diatas 1 s/d kurang dari  3 tahun        = 1 bulan upah pokok + 

tunjangan. 

c.       Masa kerja diatas 3 s/d kurang dari 6 tahun         = 1.20 bulan upah 

pokok + tunjangan. 

d.      Masa kerja diatas 6 s/d kurang dari 9 tahun         = 1.30 bulan upah 

pokok + tunjangan. 

e.       Masa kerja diatas 9 s/d kurang dari12 tahun        = 1.50 bulan upah 

pokok + tunjangan 

f.       Masa kerja diatas 12 s/d kurang dari 15 tahun     = 1.75 bulan upah 

pokok + tunjangan 

g.      Masa kerja diatas 15 s/d kurang dari 18 tahun     = 2.00 bulan upah 

pokok + tunjangan. 

h.      Masa kerja diatas 18 tahun                                   = 2.50 bulan upah 

pokok + tunjangan. 

 

Pasal 23 

UPAH KELUARGA BURUH YANG DITAHAN 

1. Buruh yang ditahan pihak berwajib bukan karena pengaduan perusahaan 

keluarga tidak dapat upah/tunjangan. 
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2. Buruh yang ditahan pihak berwajib karena pengaduan perusahaan keluarganya 

tetap berhak mendapat upah sebagai berikut: 

a.       untuk istri/suami 50 % dari gaji. 

b.      Untuk istri/suami dan satu anak 75 % dari gaji. 

c.       Untuk istri/suami dan dua anak 90 % dari gaji. 

3. Lamanya pembayaran gaji 120 hari dan setelah lewat 120 hari hubungan kerja 

buruh yang bersangkutan dapat diputuskan menurut prosedur UU N0. 13 tahun 

2003. 

 

Pasal 24 

KENAIKAN GAJI 

 

(1)            Peninjauan gaji didasarkan atas perubahan indeks harga konsumen (IHK) 

menurut BPS (Biro Pusat Statistik) dan akan dilakukan secara berkala setahun 

sekali.dengan diadakan melalui perundingan antara serikat buruh dengan 

pengusaha. 

(2)        Kenaikan gaji perorangan tidak dilaksanakan secara otomatis tetapi berdasarkan 

pertimbangan – pertimbangan prestasi konduite kerja dan masa kerja buruh. 

 

Pasal 25 

PEMOTONGAN GAJI 

(1). Pemotongan gaji dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

a.       iuran asuransi 

b.      Iuran Koperasi 

c.       Iuran Serikat Buruh 

d.      Cicilan Pinjaman dari Perusahaan 

(2). Besarnya pemotongan gaji tidak boleh lebih dari 20 %. 

(3). Pemotongan gaji diluar ayat 1 harus berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan 

Serikat Buruh. 
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Pasal 26 

UPAH KERJA LEMBUR 

 

(1).       Komponen – komponen upah sebagai dasar perhitungan upah lembur adalah 

sebagai berikut: 

      a. Upah pokok 

            b. Upah Berkala 

(2).       Apabila buruh bekerja pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi maka 

upah dibayarkan sebesar 2 (dua) kali upah pada hari biasa. 

(3)        Cara perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut: 

      I.    Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa. 

a.         untuk jam kerja lembur pertama diberikan upah sebesar 1,5 (satu setengah) jam  

kali upah 1 jam 

            b.         Untuk setiap jam berikutnya harus dibayar upah 2 (dua) kali upah 

sejam. 

II. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi   

. 

a.         Untuk jam pertama dibayar sebesar 3 (tiga) kali upah perjam hari biasa. 

      b.         Untuk jam kedua dan seterusnya sebesar 4 (empat) kali upah perjam 

hari biasa 

(4)        Perhitungan jam lembur diawali pada hitungan hari biasa. Bila jatuh pada hari 

terpendek maka perhitungannya diawali pada jam terpendek. 

 

Pasal 27 

UPAH DALAM HAL BURUH SAKIT 

(1).       Bagi buruh yang mengalami sakit upah akan dibayar dengan ketentuan wajib 

menunjukkan bukti-bukti atau surat keterangan medis yang menyatakan 

buruh/pekerja tersebut sakit. 
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(2)        Apabila buruh/pekerja sakit secara terus menerus dengan surat keterangan dari 

dokter, maka upah diterima sebagai berikut : 

a.       Untuk 3 bulan I dibayar 100 % gaji 

b.      Untuk 3 bulan II dibayar 75 % gaji 

c.       Untuk 3 bulan III dibayar 50 % gaji 

d.      Untuk 3 bula IV dibayar 25 % gaji. 

(2)        Apabila  buruh tidak dapat bekerja lebih dari ketentuan pada ayat 1, maka dapat 

diberlakukan PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 28 

PEMBAYARAN UANG JALAN, UANG MAKAN DAN MANDAH 

 

Pemabayaran uang perjalanan, uang makan, uang mandah untuk buruh/pekerja 

yang dinas luar diatur sebagai berikut : 

(1)               Setiap buruh/pekerja yang bekerja keluar daerah yang telah ditetapkan 

perusahaan, maka diberikan uang tambahan berupa uang makan sebesar Rp 

10.000,- (sepuluh ribu) per hari dan dibayarkan pada waktu gajian. 

(2)               Jika buruh/pekerja tidak dapat kembali pada hari itu dari luar kota, maka 

selain upah biasa kepada buruh/pekerja diberikan upah lembur sebesar 2 jam, 

uang penginapan sebesar Rp 25.000,- per malam dan tambahan uang makan 

sebesar Rp 10.000,-, kecuali penginapan telah dipersiapkan oleh pengusaha maka 

uang penginapan tidak diberikan. 

 

 

 Pasal 29 

PRESTASI KERJA 

 

(1).       Buruh/pekerja rajin bekerja dengan jumlah kehadiran minimal 24 hari perbulan 

akan mendapatkan uang prestasi kerja sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per 

bulan. 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 278  
 

(2).       Hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak termasuk bilamana buruh 

mengalami sakit,  hari besar,  dan buruh/pekerja dalam keadaan cuti, yang dapat 

mempengaruhi kehadiran, karena uang prestasi bukan merupakan tunjangan tetap. 

 

BAB VII 

JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 

 

Pasal 30 

ASURANSI DAN KESELAMATAN KERJA 

 

(1)               Pengusaha dan buruh/pekerja menundukkan diri pada ketentuan UU N0. 3 

tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga buruh/pekerja dan 

keluarganya wajib berobat pada klinik yang telah ditetapkan oleh PT. Jamsostek. 

(2)               Jika buruh/pekerja berobat diluar ketentuan sebagaimana disebut pada ayat 1 

(satu), maka segala biaya-biaya yang timbul menjadi tanggungan buruh/pekerja 

yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 34 

KESELAMATAN KERJA 

 

Perusahaan diwajibkan menyediakan perlengkapan kerja dan alat-alat keselamatan 

kerja bagi buruh sesuai dengan bidang kerja masing-masing. 

 

Pasal 35 

LINGKUGAN HIDUP 

 

(1)   Lingkuan hidup adal kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan 

mahluk hidup. Termasuk didalamnya manusia dan perilakunya. Yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

mahluk hidup lainnya. 
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(2)   Pengelola lingkuan hidup adealah upaya terpadu dalam pemanfaatan ,penataan, 

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan 

lingkungan hidup. 

(3)   Pengusaha diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan hidup terhadap buruh. 

 

Pasal 36 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

 

(1). Perusahaan berusaha meningkatkan pengetahuan khusus, pengetahuan umum, 

kecakapan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir dan disiplin buruh dengan 

mengadakan pendidikan dan latihan, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, yang 

pelaksanaannya ditetapkan bersama dengan serikat buruh. 

(2) Pendidikan diluar perusahaan akan dilakukan melihat kebutuhan – kebutuhan 

dalam kaitannya dengan rencana pendidikan dan latihan di perusahaan.  

 

BAB VIII 

PERSELISIHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal 37 

PERSELISIHAN 

 

Apabila terjadi perselisihan antara buruh dengan perusahaan maka akan ditempuh 

upaya penyelesaian musyawarah mufakat antara wakil Serikat Buruh dengan 

wakil Perusahaan, dengan mengacu pada UU N0. 13 tahun 2003 dan UU N0. 2 

Tahun 2004 

Pasal 38 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

Pengusaha dan buruh/pekerja berupaya agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan 

Kerja, namun bila mana hal tersebut tidak dapat dihindarkan, seperti : 

(1)   Mengundurkan diri secara sukarela. 
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(2)   Mangkir lima hari secara berturut-turut, walaupun telah dipanggil secara 

layak manun buruk tidak mengindahkannya. 

(3)               Karena buruh tidak mampu lagi bekerja karena usia lanjut. 

(4)               Karena buruh/pekerja mengalami sakit melebihi satu tahun (12 bulan) 

secara terus menerus. 

(5)                Karena buruh/pekerja melakukan  : 

a.      Mabuk,  pakai obat bius atau narkotika di tempat kerja. 

b.     Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja. 

c.      Melakukan tindakan kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, 

memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun 

diluar lingkungan perusahaan. 

d.     Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga 

pengusaha atau teman sekerja. 

e.      Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. 

f.      Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam 

keadaan bahaya milik perusahaan. 

g.     Dengan sengaja merusak atau membiarkan teman sekerjanya dalam keadaan 

bahaya. 

h.     Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan 

perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali demi 

kepentingan negara. 

(6)               Hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pada huruf  a sampai dengan h, 

pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan 

kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(7)                Pemutusan hubungan kerja yang tidak bisa dihindari maka penyelesaiannya 

mengacu pada UU. No. 13 / Thn 2003 dan UU N0. 2 Thn 2004. 

 

Pasal 39 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KERENA 

BATAS USIA KERJA DAN MENINGGAL DUNIA 
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(1)                  Dalam hal putusnya hubungan kerja karena batas usia kerja telah dicapai, 

maka perusahaan akan memberikan uang pesangon dan jasa sesuai dengan UU. 

No. 13 Thn 2003. 

(2)                  Batas usia pensiun sebagaimana pada ayat 1 adalah 55 tahun dengan masa 

kerja tidak kurang dari 25 tahun secara terus-menerus, uang pensiun 

ditetapkan/dihitung berdasarkan pasal 156 UU N0. 13 Thn 2003 

(3)                  Buruh yang sudah mencapai usia 55 tahun, namun belum mempunyai masa 

kerja 25 tahun, maka uang pensiun ditetapkan/dihitung 75 % berdasarkan 

ketetapan pasal 156 UU N0. 13 Thn 2003. 

(4)                  Buruh/pekerja yang menginginkan pensiun setelah mencapai usia 55 tahun, 

wajib membuat surat permohonan minimal 30 hari sebelum pensiun dimaksud, 

dengan ketentuan buruh/pekerja tersebut tetap melakukan aktifitas selama 

tenggang waktu 30 hari. 

(5)                  Pimpinan perusahaan wajib melayani dan memberikan jawaban atas 

permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 3 dan ayat 4. 

(6)                  Dalam hal buruh meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan uang 

pesangon, penghargaan dan hak lainnya kepada ahli warisnya sesuai dengan UU. 

No. 13 Thn 2003. 

 

BAB X 

Pasal 40 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

(1)   Perjanjian kerja bersama ini akan tuntuk pada ketentuan-ketentuan undang-

undang ketenagakerjaan yang lebih tinggi. Jika menurut suatu putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap ada pasal-pasal yang tercantum dalam 

perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku dan tunduk pada putusan pengadilan 

tersebut. 

(2)   Perjanjian kerja bersama ini membatalkan perjanjian kerja bersama terdahulu. 

(3)   Perjanjian kerja bersama ini berlaku dan mengikat pengusaha dan organisasi 

buruh untuk waktu 2 tahun sejak ditandatanganinya. Perjanjian ini dapat 
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diperpanjang kembali untuk masa 1 tahun, kecuali salah satu pihak menghendaki 

lain dengan pemberitahuan resmi pada pihak lainnya terlebih dahulu. 

(4)   Perjanjian kerja bersama ini masih tetap berlaku efektif selama belum diadakan 

perjanjian kerja bersama yang baru. 

 

Perjanjian kerja bersama ini telah disetujui dan ditandatangani pada hari ini, hari 

 

        Pematangsiantar,                2011         

 

PENGURUS KOMISARIAT                                 PIMPINAN 

PERUSAHAAN 

         F.KAMIPARHO SBSI                                                                                              

  PT. BUMI SARI PRIMA 

 

 

 

 

 

    ( SYAFARUL )           ( ABDURAHMAN  )                        (MUHAMMAD 

TARKIM) 

       Ketua                             Sekretaris                                           Direktur 

 

Disyahkan oleh :                                                      Diketahui oleh : 

Kepala kantor Disnaker                                Dewan Pengurus Cabang 

Kota Pematangsiantar                         Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia 

                                                                      F. KAMIPARHO Siantar – 

Simalungun 
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MUKADIMAH 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 

Bahwa Perusahaan dan Serikat Pekerja sadar dan mengakui bahwa dalam 

kehidupan sehari- hari perlu diwujudkan Hubungan Industrial Indonesia, yaitu 

hubungan yang berdasarkan pandangan hidup, jiwa, kepribadian, tujuan dan 

perjanjian luhur bangsa Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bahwa dalam rangka Hubungan Industrial Indonesia, Pengusaha dan Serikat 

Pekerja yang dituntun oleh Pancasila menyadari dan mengakui bahwa sikap 

Pengusaha maupun Pekerja sehari-hari adalah : 

1. Kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran 

kewajibannya sebagai mahluk sosial dalam kehidupan lingkungannya pada 

umumnya dan dalam lingkungan perusahaan pada khususnya. 

2. Bersama-sama menyumbangkan usahanya dalam meningkatkan 

keberhasilan pembangunan bangsa melalui peningkatan mutu serta 

produktivitas, membina ketenangan dan ketertiban kerja serta efisiensi kerja 

menuju terciptanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang 

layak bagi pekerja dan perkembangan yang mantap bagi Perusahaan sejalan 

dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia seperti terkandung dalam 

UUD 1945. 

Dalam melaksanakan azas dan tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik 

dalam suasana saling menghargai dan saling mempercayai dengan itikad baik 

dalam segala hal, sesuai dengan prinsip Perjanjian Kerja Bersama PT. Putra jaya 

Prinsip Perjanjian Kerja Bersama PT. Putra jaya : 
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1. Sederhana, mudah dipahami dan dapat diimplementasikan secara 

konsisten. 

2. Kesetaraan. 

3. Semangat kebersamaan dan saling menghormati. 

4. Tidak menyimpang dan diupayakan lebih baik dari undang-undang. 

5. Sebagai landasan pembinaan. 

Berdasarkan keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan 

pokok pikiran tersebut di atas guna membina, memelihara dan menjamin 

kemantapan hubungan industrial Indonesia yang sehat dan serasi di dalam 

Perusahaan maka Pengusaha dan Serikat Pekerja bersepakat untuk mengadakan 

Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum berikut ini . 

 

BAB I 

PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

Pasal 1 

Pihak – Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara : 

PT Putra Jaya 

Yang beralamat Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo adalah 

Perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

yang bergerak dibidang manufacturing spare part motor,berdasar Akta Notaris 

No.1 Tanggal 20 November 2019 dan Surat Ijin Operasional dari Disnaker 

Sidoarjo No. 560/80/404.3.3/2019 tertanggal 19 November 2019. 
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Selanjutnya disebut dengan “ PERUSAHAAN “ 

dengan 

1. SERIKAT PEKERJA 

KIMIA, METAL, DAN UMUM UNIT KERJA PT. Putra jaya, Sidoarjo. 

Yang beralamat di Perum. Bluru Kidul Blok CC 2102 yang disahkan berdasarkan 

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Metal, 

dan Umum Kabupaten Sidoarjo No. Kep.031/FSP KEP/DPC/SDA//V/2020 

tanggal 25 Juni 2020 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 

Kabupaten Sidoarjo dengan No. 01.18/OP-SP.KEP/DFT/04/X/V/2020 tertanggal 

10 Januari 2020 dalam hal ini mewakili para anggotanya. 

Selanjutnya disebut “ SERIKAT PEKERJA “ 

BAB II 

U M U M 

Pasal 2 

Istilah – Istilah 

1. PERUSAHAAN 

Adalah Perseroan Terbatas Putra Jaya , sesuai dengan pasal 1, berkantor pusat di 

Jln. Lingkar Timur No.6 kawasan berikat SIRIE Sidoarjo.. 

2. PENGUSAHA 

Adalah dewan direksi dan atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya yang 

diangkat secara sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk mewakili perusahaan 

dan atau dewan direksi, untuk mengelola perusahaan, berunding/bermusyawarah 

dan atau berpekara di pengadilan. 
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3. PEKERJA 

Adalah Tenaga kerja yang bekerjadi dalam hubungan kerja pada perusahaan 

dengan menerima gaji dan/atau upah. 

4. SERIKAT PEKERJA 

Adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

5. HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Adalah suatu sistim hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur PENGUSAHA, PEKERJA 

dan PEMERINTAH yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. BIPARTIT 

Adalah Perundingan yang dilakukan Perushaan dan Serikat Pekerka hal-hal yang 

berkaitan dengan hubungan industrial di Perusahaan yang terdiri dari Pengusaha 

dan Serikat pekerja. 

7. KELUARGA PEKERJA 

Adalah satu orang istri/suami yang dinikahi secara resmi menurut hukum serta 3 

(tiga) orang anak yang diperoleh dari pernikahan atau yang diangkat secara sah 

menurut hukum, berusia setinggi-tingginya 21 tahun, belum bekerja, belum 

menikah dan telah terdaftar pada perusahaan. 

8. AHLI WARIS 
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Adalah seorang istri/suami yang sah terdaftar pada perusahaan. Jika tidak ada 

seorang istri/suami yang sah, maka haknya pada semua anak atau ahli waris yang 

sah yang terdaftar pada perusahaan. Dalam hal pekerja bujang/gadis terbatas pada 

bapak/ibu yang sah atau ahli waris yang sah terdaftar pada perusahaan. 

9. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

Adalah Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya ditulis PKB) yang tertuang 

dalam perjanjian ini dan telah disetujui bersama oleh pihak PERUSAHAAN 

dengan SERIKAT PEKERJA KEP unit kerja PT. Putra Jaya. 

10. UPAH 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

11. HARI KERJA 

Adalah Hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam PKB . 

12. HARI LIBUR 

Adalah hari libur atau hari besar dan hari raya resmi yang ditetapkan Pemerintah 

Republik Indonesia atau pemerintah daerah. 

13. HARI ISTIRAHAT MINGGUAN 

Adalah hak untuk menjalani hari-hari istirahat setelah 5 (lima) hari kerja atau 6 

(enam) hari kerja sesuai dengan jadwal yang di buat oleh perusahaan. 

 

14. WAKTU KERJA SHIFT 
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Adalah pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara bergilir. 

Senin – jum’at Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 16.00 wib 

   Shift II : Pukul 19.00 wib s/d 04.00 wib 

Sabtu   Shift I  : Pukul 07.00 wib s/d 12.00 wib 

   Shift II : Pukul 15.00 wib s/d 20.00 wib 

 

15. BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Bagian Sumber Daya Manusia (yang selanjutnya ditulis SDM) adalah bagian yang 

mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti : penggajian, 

penerimaan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja dll. 

Pasal 3 

Maksud dan Tujuan Perjanjian 

6. Mengatur hal-hal yang menyangkut kesejahteraan pekerja dan pengusaha. 

7. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh perundang-undangan. 

8. Meningkatkan produktivitas. 

9. Jaminan dan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. 

10. Mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, agar tercipta 

hubungan kerja yang harmonis. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Perjanjian 
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4. Perjanjian kerja bersama ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak 

yang meliputi PERUSAHAAN dan semua pekerja yang berstatus tetap dan 

dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 7 kecuali mereka yang dikecualikan 

menurut pasal 4 ayat 3. 

5. Sudah bersama-sama dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak 

bahwa PKB ini adalah terbatas pada hal-hal ketenagakerjaan yang tertentu 

dalam PERUSAHAAN sebagaimana tersebut pada pasal-pasal dalam 

Perjanjian ini, dan bahwa PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA 

dilindungi oleh hukum yang berlaku. 

6. Yang dikecualikan dalam ruang lingkup ini adalah Dewan Direksi. 

Pasal 5 

Kewajiban Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban mentaati isi PKB ini danuntuk 

bersama-sama mensosialisasikan PKB yang telah disepakati kepada seluruh 

Pekerja maksimum 6 (enam) bulan setelah PKB ini ditandatangani. 

BAB III. 

PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA. 

Pasal 6 

Pengakuan Hak Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan 

2. Telah dimengerti dan disepakati bersama bahwa maksud dan tujuan untuk 

mengakui hak dan kewajiban masing-masing adalah semata-mata untuk 

menciptakan semangat kerja, ketenangan kerja, meningkatkan 

perkembangan Perusahaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

Oleh karena itu, PERUSAHAAN mengakui antara lain, bahwa : 
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g. Pekerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. 

h. Pekerja berhak untuk diperlakukan manusiawi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. 

i. Pekerja berhak untuk memutuskan bagi dirinya sendiri untuk menjadi atau 

tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. 

j. Pekerja berhak untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam 

kedudukan kerjanya demi meningkatkan perkembangan karir dalam 

Perusahaan. 

k. Pekerja berhak atas pengembangan syarat kerja yang baik dan 

perlindungan kerja yang layak. 

l. Pekerja berhak atas Keselamatan Kesehatan Kerja yang aman, layak dan 

wajib untuk mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku. 

Pekerja maupun Serikat Pekerja juga mengakui antara lain bahwa : 

g. Perusahaan berhak untuk mengelola jalannya perusahaan sesuai dengan 

tingkat kepentingan Perusahaan. 

h. Perusahan berhak untuk menerima, mengangkat dan/atau memindahkan 

seorang pekerja untuk suatu jabatan tertentu sesuai dengan perkembangan 

perusahaan maupun kemampuan pekerja. 

i. Perusahan berhak untuk menuntut kapasitas kerja yang maksimal dari 

pekerja sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

j. Perusahaan berhak untuk mengubah peraturan-peraturan kerja diluar 

Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan perkembangan Perusahaan 

tanpa melanggar hukum dan diinformasikan terlebih dahulu kepada Serikat 

Pekerja sebelum diberlakukan. Jika dipandang perlu maka serikat Pekerja 

berhak mengajukan permintaan musyawarah kepada perusahaan. 
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k. Perusahaan berhak untuk menganalisa dan menilai jabatan dan pekerjaan 

dari tiap-tiap pekerja. 

l. Perusahaan berhak menuntut pekerja untuk mempunyai rasa memiliki dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi serta selalu mawas diri demi kemajuan 

maupun kelangsungan hidup perusahaan. 

. Telah disetujui bersama, bahwa : 

2. PERUSAHAAN, SERIKAT PEKERJA dan setiap PEKERJA berhak 

untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan bilamana salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya. 

2. PERUSAHAAN maupun SERIKAT PEKERJA dapat berbeda pendapat 

mengenai masalah ketenagakerjaan yang penyelesaiannya dilakukan secara 

musyawarah. 

Pasal 7 

Jaminan, Bantuan dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja 

3. Telah diakui bersama bahwa fungsi SERIKAT PEKERJA adalah langsung 

mewakili para anggotanya, baik secara individual maupun kolektif 

mengenai hak dan kepentingan pekerja dalam PERUSAHAAN. 

4. PERUSAHAAN dapat memberi ijin/Dispensasi untuk meninggalkan 

pekerjaan dengan upah
1
penuh kepada Pimpinan Serikat Pekerja/anggota 

yang ditunjuk untuk menghadiri kongres, konferensi, rapat–rapat, 

pendidikan dan lain-lain mengenai kegiatan ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan oleh perangkat Serikat pekerja yang lebih atas, Instansi 

Pemerintah dan Lembaga Negara, dengan menunjukkan bukti berupa surat 

undangan/tugas yang sah. Jumlah anggota disesuaikan dengan 

kebutuhan/tingkat kepentingannya. Dalam hal demikian, izin diberikan 

dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku tentang tata cara dan tata 

tertib dalam pekerjaan. 
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Lamanya tidak masuk kerja terbatas : 

1. Jika diambil berturut-turut 6 (enam) hari pertahun 

2. Jika diambil terputus-putus 12 (duabelas) hari pertahun dengan tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai pekerja PERUSAHAAN. 

3. Penyimpangan dari butir a dan b dapat diberikan untuk hal-hal yang 

bersifat khusus. 

4. PERUSAHAAN dapat memberikan dispensasi kepada pimpinan Serikat 

Pekerja untuk memenuhi panggilan dari instansi pemerintah, lembaga-

lembaga negara atau perangkat Serikat Pekerja yang lebih atas dalam hal 

urusan ketenagakerjaan. 

5. PERUSAHAAN dapat memberikan dispensasi kepada fungsionaris 

Serikat Pekerja yang menjadi Pimpinan Serikat Pekerja yang lebih atas, 

untuk mengikuti berbagai kegiatan berkenaan dengan jabatannya dan tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai PEKERJA PERUSAHAAN. 

6. Perusahaan menyediakan suatu ruanganuntuk SERIKAT PEKERJA untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh mengganggu kegiatan-

kegiatan perusahaan. 

7. Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi SERIKAT PEKERJA 

untuk mengumumkan acara-acara kegiatan dan papan nama untuk 

SERIKAT PEKERJA. 

8. Serikat Pekerja dan Anggota dapat mengadakan rapat pada waktu-waktu 

tertentu dimulai pada jam 15.00 wib. PERUSAHAAN harus diberitahukan 

secara tertulis 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam hal-hal yang luar 

biasa. 

9. Setiap rapat SERIKAT PEKERJA lainnya memerlukan pemberitahuan 

tertulis kepada Pimpinan Perusahaan 3 (tiga) hari sebelumnya. 
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10. Perusahaan bersedia untuk memungut semua iuran anggota atas nama 

Pengurus SERIKAT PEKERJA dari para anggotanya dengan surat kuasa 

dari anggotanya. 

11. Perusahaan memberikan bantuan transportasi kepada pengurus dan 

anggota yang ditunjuk/ ditugaskan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan 

organisasi serikat pekerja, sesuai dengan kondisi transportasi yang dimiliki 

perusahaan dan tingkat kepentingannya. 

12. Pengusaha memberikan waktu kepada pengurus Serikat Pekerja untuk 

menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dalam jam kerja. 

Pasal 8 

Lembaga Kerja Sama BIPARTIT 

1. Lembaga ini adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri 

dari unsur pengusaha dan Serikat Pekerja. 

2. Anggota-anggota dari lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dari 

masing-masing pihak. 

Pasal 9 

Pendidikan dan Penyuluhan Hubungan Industrial 

PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA akan berkordinasi dalam pelaksanaan 

pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan Hubungan 

Industrial. 

BAB IV 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 10 
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Kewajiban Pekerja 

1. Tiap pekerja dengan segala kemampuan yang ada harus melakukan tugas-

tugas yang sesuai dengan uraian pekerjaannya, disamping tugas lain yang 

berhubungan dengan operasi PERUSAHAAN. 

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, setiap pekerja wajib 

mematuhi semua instruksi atau perintah yang diberikan oleh perusahaan 

atau pengawas yang berwenang. 

3. Pekerja berkewajiban demi suksesnya PERUSAHAAN memberikan 

saran-saran konstruktif untuk perbaikan metode-metode kerja, efisiensi dan 

syarat-syarat kerja. 

4. Pekerja berkewajiban menjaga semua hal dari perusahaan yang 

dipercayakan kepadanya dalam menyelamatkan usaha dan/atau rahasia-

rahasia Perusahaan selama hubungan kerja maupun sesudah pemutusan 

hubungan kerja. 

5. Pekerja harus menjaga dan memelihara dengan baik semua perlengkapan 

kerja, dokumen, pakaian kerja dan lain-lain yang disediakan oleh perusahan 

dan digunakan hanya untuk keperluan perusahaan. 

6. Pekerja dilarang untuk membawa/memindahkan setiap perlengkapan 

kerja, dokumen atau milik perusahaan yang lain dari tempat kerja mereka, 

kecuali diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan, 

kepala bagian atau petugas yang berwenang untuk itu. 

7. Hilang atau rusaknya milik perusahaan harus segera dilaporkan oleh setiap 

pekerja yang mengetahui kehilangan atau kerusakan itu kepada atasannya 

atau langsung kepada pimpinan perusahaan. 

8. Setiap terjadinya perubahan data pekerja, pekerja harus segera melaporkan 

kepada Bagian Sumber Daya Manusia ( SDM ), seperti hal-hal berikut : 
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 Alamat : 

 Status Keluarga : Pernikahan, Kelahiran, Perceraian dan Kematian. 

 Ahli waris : 

 Orang Tua/Wali : 

9. Selama jam kerja pekerja tidak diperbolehkan : 

a. Meninggalkan tempat kerja, kecuali untuk kegiatan-kegiatan diluar 

perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan untuk kepentingan 

perusahaan. 

b. Menerima tamu-tamu pribadi tanpa izin dari atasan. 

c. Tiap pekerja yang tidak betugas dianggap sebagai tamu bila datang 

ketempat kerja 

d. Pekerja diwajibkan untuk berada di tempat kerja setiap waktu selama jam 

kerja yang telah ditentukan. 

e. Pekerja diwajibkan untuk membaca dan mematuhi pengumuman dari 

Perusahaan maupun Serikat Pekerja yang ditempelkan pada papan 

pengumuman atau yang diedarkan. Setiap pengumuman yang dikeluarkan 

oleh Serikat Pekerja harus diketahui oleh perusahaan melalui bagian SDM. 

Pasal 11 

Penerimaan Pekerja Baru 

4. Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan berhak untuk menerima 

pekerja pada setiap waktu untuk suatu pekerjaan. 
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5. Penerimaan pekerja untuk bekerja didasarkan pada kebutuhan dan 

persyaratan Perusahaan yang diatur melalui bagian Sumber daya Manusia 

(SDM). 

6. Calon pekerja harus menjalani suatu pemeriksaan kesehatan sebagaimana 

ditentukan, seluruh biaya ditanggung oleh Perusahaan. 

Pasal 12 

Masa Percobaan 

7. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka calon pekerja akan 

diterima bekerja dengan menjalani masa percobaan selama 3 bulan, 

terhitung sejak hari pertama ia diterima bekerja pada Perusahaan. 

8. Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan 

hubungan kerja pada setiap waktu tanpa kewajiban apapun kecuali upah 

yang sudah menjadi haknya. 

9. Setelah menyelesaikan masa percobaan dengan memuaskan, maka pekerja 

berhak atas penegasan bahwa ia diterima sebagai pekerja tetap pada 

Perusahaan yang dinyatakan dengan surat keterangan pengangkatan pekerja 

dan masa percobaan dihitung sebagai masa kerja. 

10. Selama dalam hubungan kerja, pekerja dan perusahaan terikat untuk 

mematuhi Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang berlaku. 

11. Selama dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, pekerja dilarang untuk 

mempunyai suatu perjanjian kerja dengan pihak-pihak lain, baik secara 

penuh, sebagian ataupun sementara kecuali di luar jam kerja dan 

sepengetahuan pengusaha. 

12. Syarat-syarat kerja yang tidak disebut dalam Perjanjian Kerja Bersama 

dapat diatur tersendiri dalam suatu Perjanjian Kerja perorangan. 
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13. Disamping Pekerja tetap, Perusahaan dapat mempekerjakan PEKERJA 

SEMENTARA atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

atau Outsourching yang mengacu pada ketentuan UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dimana hubungan kerjanya dilakukan 

untuk waktu dan kondisi tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 

60. 

 

 

Pasal 13 

Surat Keputusan Pengangkatan 

1. Setiap pekerja akan menerima surat pengangkatan dari Perusahaan sebagai 

pekerja tetap, setelah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 11 

ayat 3 dan pasal 12 ayat 3. 

2. Bila status perusahaan berubah, yang dituangkan dalam perubahan akte 

notaris, tambahan berita negara RI, akte pendirian, maka pekerja secara 

otomatis berhak atas masa kerja sebelumnya. 

Pasal 14 

Klasifikasi Jabatan (Grade) 

Berdasarkan sifat dan bobot pekerjaannya pekerja ditetapkan dalam tingkatan 

(grade) yang diatur sesuai klasifikasi jabatan yang sekarang berlaku sesuai 

lampiran Perjanjian Kerja Bersama . 

Pasal 15 

Pendidikan Dan Pelatihan 
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Perusahaan bertanggungjawab untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi 

para pekerja berdasarkan pada kebutuhan dan tugas apabila diperlukan untuk hal 

tersebut. 

Pasal 16. 

Penilaian Prestasi Kerja 

3. Penilaian prestasi kerja adalah hak dari pimpinan perusahaan yang 

dilaksanakan secara berjenjang, bertujuan untuk memperbaiki kinerja 

pekerja, memberikan penghargaan bagi pekerja yang berprestasi serta 

dijadikan dasar untuk meninjau kenaikan gaji 

4. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan 3 bulan sekali 

bagi yang berprestasi dibawah 2, pekerja yang mendapat nilai di bawah 2 

berturut-turut sebanyak 4 kali, dan sudah diberi pelatihan dan kesempatan 

secara cukup dapat dipertimbangkan untuk di PHK. 

Konsesi : Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Tiga 

bulan sekali bagi yang berprestasi dibawah 2 (dua), pekerja yang mendapat nilai 

dibawah 2 (dua) berturut-turut selama 2 (dua) tahun dan sudah diberi pelatihan 

serta kesempatan secara cukup ( pembinaan ) dan sudah dipindahkan sebanyak-

banyaknya selama 3 ( tiga ) kali keunit yang berbeda, maka dapat 

dipertimbangkan sebagai bentuk sangsi atau pelanggaran menurut pasal 61 ayat 4, 

Note : ( dipertimbangkan untuk di putuskan hubungan kerjanya ) 

Pasal 17 

Mutasi Kerja Dan Prosedurnya 

Dalam hal penentuan tugas yang memerlukan mutasi ( pemindahan ) Pekerja 

maka : 
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8. Perusahaan berhak memindahkan Pekerja ke tempat lain dalam lingkungan 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

9. Perusahaan memperhatikan kemampuan dan kecakapan pekerja serta 

mempertimbangkan keinginan/kondisi pekerja yang bersangkutan sampai 

batas-batas yang wajar sesuai pertimbangan perusahaan. 

10. Perusahaan dengan penuh pertimbangan dapat memutasikan pekerja dari 

satu jabatan ke jabatan lainnya serta pekerja tidak dapat menolak 

perpindahan tersebut tanpa mengemukakan alasan yang kuat dan dapat 

diterima. Perusahaan berhak membuat keputusan akhir. 

11. Dalam hal mutasi sementara/mendesak, pemberitahuan dilakukan secara 

lisan, pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) minggu 

setelah pekerja tersebut melaksanakan tugasnya. 

12. Dalam hal mutasi tetap, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum 

tanggal dipindahkan harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada 

Pekerja. 

13. Pekerja yang telah ditetapkan untuk dimutasi keluar daerah (Pabrik atau 

kantor), maka Perusahaan akan mengganti biaya transportasi Pekerja dan 

keluarganya, biaya pindah sekolah anak, pengangkutan barang 

pindahannya, menyediakan tempat tinggal sementara dan/atau biaya 

maksimum 1 (satu) bulan untuk Pekerja dan keluarganya sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan dan dibuktikan dengan kwitansi resmi. Perusahaan 

akan memberikan kompensasi atas timbulnya biaya dari kompensasi 

mutasi. Besarnya biaya akomodasi dan lain-lain ditentukan oleh 

Perusahaan. 

14. Mutasi tersebut tidak mengurangi hak atas Upah, Masa kerja dan Fasilitas 

lainnya yang sudah diberlakukan bagi Pekerja yang bersangkutan, kecuali 

penambahan fasilitas tertentu (bila ada) yang harus disesuaikan dengan 

ketentuan ditempat kerja yang baru. 
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Pasal 18 

Promosi dan Demosi (penurunan) Jabatan 

7. Perusahaan akan melakukan promosi jabatan bagi pekerja atas dasar 

keterampilan, pendidikan, prestasi, kemampuan dan tanggung jawab untuk 

mengembangkan perusahaan. 

8. Perusahaan harus menjelaskan tentang jabatan, grade, tanggung jawab dan 

kompensasi yang akan diterima sebelum promosi dilakukan. 

9. Perhitungan untuk kenaikan gaji bagi pekerja yang dipromosi jabatannya 

dilakukan terpisah dengan kenaikan gaji tahunan. 

10. Realisasi dari gaji dan kompensasi pada posisinya yang baru dapat 

diterima setelah pekerja yang bersangkutan menjalani masa percobaan 

selama 3 (tiga) bulan, bila tidak mampu akan dikembalikan ke posisi yang 

lama. 

11. Perusahaan berhak untuk menurunkan jabatan seorang pekerja yang dinilai 

tidak mampu menduduki suatu posisi meskipun sudah diberikan 

kesempatan yang cukup bagi pekerja yang bersangkutan tanpa mengurangi 

gaji yang diterima. 

12. Prosedur promosi dan demosi (penurunan) jabatan bagi pekerja diatur 

dalam peraturan tersendiri sesuai lampiran pada Perjanjian Kerja Bersama 

ini. 

BAB V 

HARI KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR 

Pasal 19. 

Hari Kerja Dan Waktu Kerja 
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4. Hari kerja untuk SHIFT adalah 6 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari 

hari seninsampai dengan jum’at. 

5. Jam masuk dan keluar kerja tiap pekerja dicatat pada mesin pencatat 

waktu. Tiap pekerja wajib memasukan kartu hadirnya setiap waktu ia 

masuk atau keluar dari tempat kerjanya, kecuali pekerja dinas luar. 

6. Untuk ketentuan hari libur resmi nasional diatur sebagai berikut : 

f. Apabila hari libur resmi nasional jatuh pada hari libur mingguan, 

Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 (satu) hari. 

g. Apabila hari libur resmi nasional Idul Fitri jatuh pada hari libur 

mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 2 (dua) 

hari. 

h. Apabila hari libur resmi nasional Natal & Tahun Baru jatuh pada 

hari libur mingguan, Perusahaan akan memberikan hari libur pengganti 1 

(satu) hari. 

i. Hari libur pengganti dilaksanakan sebelum atau sesudah hari-hari 

raya tersebut. 

j. Ketentuan ini berlaku juga bagi pekerja shift yang libur 

mingguannya jatuh pada hari-hari raya tersebut. 

Pasal 20. 

Jam Kerja, Istirahat dan Kerja Shift 

5. Jam kerja baku (standard) yang berlaku di perusahaan adalah 8 (delapan) 

jam kerja dalam sehari dan 40 jam (empat puluh) jam kerja dalam 

seminggu. 
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6. Jam kerja tersebut dapat diubah dengan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Jam Istirahat ditentukan setelah 4 (empat) jam bekerja baik untuk 

pekerja shift ataupun pekerja non-shift. Bagi pekerja yang sifat kerjanya 

tidak dapat ditinggalkan, jam istirahat dapat diatur lain oleh atasannya, 

tanpa mengurangi hak istirahat pekerja yang telah diatur oleh Undang-

undang Ketenagakerjaan. 

8. Waktu istirahat dan ibadah bagi Pekerja yang akan menjalankan ibadah 

sholat Jum’at adalah mulai jam 11.30 – 13.00, dengan tetap menjaga 

kelangsungan proses produksi. 

Pasal 21 

L e m b u r 

6. Kerja lembur untuk SHIFT adalah kerja yang melebihi 7 ( tujuh) jam 

sehari atau melebihi 40 ( empat puluh ) jam kerja seminggu (6 hari kerja). 

7. Bekerja pada hari Libur Nasional atau hari Libur Mingguan sejalan dengan 

shift maka hal ini akan dihitung sebagai kerja lembur. 

8. Pada dasarnya bekerja lebih dari 40 ( empat puluh ) jam kerja dalam 

seminggu haruslah dihindari, akan tetapi kerja lembur merupakan 

keharusan dalam hal-hal sebagai berikut : 

1) Alasan produksi dan atau teknis 

2) Jadwal kerja yang mendadak 

3) Sifat khusus pekerjaan. 

4) Keadaan darurat (force majeur) 

5) Alasan keselamatan. 
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4. Tiap kerja lembur memerlukan persetujuan sebelum waktu lembur dan 

sesudahnya dari Kepala Pabrik dan/atau Kepala Departemen yang 

bersangkutan. 

5. Kerja lembur dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai yang 

ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja 

&Transmigrasi No.Kep.102/Men/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004 

(perhitungan lembur terlampir). 

6. Tata cara administrasi kerja lembur diatur secara tersendiri dan harus 

dipatuhi oleh semua pekerja yang bersangkutan. 

7. Pekerja yang bekerja pada jadwal shift, dapat tidak bekerja pada hari libur 

nasional, dan menginformasikan terlebih dahulu kepada atasannya. 

BAB VI 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 

Pasal 22 

Istirahat Mingguan 

Istirahat mingguan bagi Pekerja SHIFT adalah 2 ( dua ) hari setelah bekerja 6 ( 

enam ) hari bekerja berturut-turut berdasarkan jadwal shift tahunan. 

Pasal 23 

Hari Libur Resmi Pemerintah 

4. Hari libur resmi/hari raya adalah berdasarkan keputusan Menteri Agama 

yang berlaku secara nasional di Indonesia. 

5. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi tersebut. 
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6. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan 

atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 

kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 

Pasal 24 

Cuti Tahunan 

3. Pekerja berhak atas Istirahat tahunan. 

4. Dasar cuti tahunan untuk tiap pekerja disesuaikan dengan tahun takwin 

kalender, untuk tahun permulaan cuti diberikan atas dasar prorata. Misalnya 

: Jika seorang pekerja baru mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 2000, maka 

pada akhir bulan Desember 2000 hak cutinya untuk Tahun 2000 adalah 6 ( 

enam ) Hari kerja. 

5. Pekerja dengan masa kerja telah melebihi 1 ( satu ) tahun kerja terus 

menerus, maka akan mendapat cuti tahunan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Masa kerja 1 s/d 3 tahun = 12 hari kerja. 

b. Masa kerja 3 s/d 6 tahun = 15 hari kerja. 

c. Masa kerja 6 s/d 9 tahun = 18 hari kerja. 

d. Masa kerja 9 s/d 12 tahun = 21 hari kerja. 

e. Masa kerja 12 tahun atau lebih = 24 hari kerja. 

4. Cuti untuk setiap tahun yang telah menjadi hak harus diambil selambat-

lambatnya sampai tanggal 30 Juni tahun berikutnya, melewati tanggal 

tersebut setiap cuti yang diambil menjadi tidak berlaku kecuali cuti 

tersebut ditunda karena keperluan khusus perusahaan dan yang disetujui 
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oleh pimpinannya. Dalam hal cuti ditunda oleh pimpinan karena alasan 

pekerjaan dan dinyatakan secara tertulis maka hak cuti terakumulasi di 

tahun berikutnya maksimal 6 hari hak cuti. 

5. Prosedur pengambilan cuti untuk cuti 5 hari berturut-turut atau lebih, 

formulir permohonan cuti (rangkap dua) harus diajukan sekurang-

kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal mulai cuti. Untuk cuti yang 

kurang dari 5 (lima) hari, formulir cuti harus diajukan sekurang-kurangnya 

3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal dimulainya cuti. Persetujuan cuti 

diberikan atas pertimbangan keamanan dan kelancaran jalannya 

operasional PERUSAHAAN, sesudah mendapat persetujuan dari kepala 

Bagian, kemudian permohonan cuti harus dikirim ke bagian Sumber Daya 

Manusia untuk diperiksa sedangkan tindasannya dikembalikan kepada 

pekerja. 

6. Pekerja tidak diperbolehkan menumpuk jumlah cutinya, kecuali karena hal-

hal yang luar biasa dengan memperhatikan keterangan dan persetujuan 

sebelumnya dari pimpinan yang bersangkutan. 

7. Dalam hal keperluan yang mendesak Perusahaan dapat memanggil pekerja 

yang sedang cuti. Dalam hal demikian sisa cuti akan 

diperhitungkan/dijadwalkan kembali. 

8. Cuti yang telah menjadi hak pekerja tidak dapat diganti dengan 

pembayaran uang. 

9. Pengajuan cuti mendadak dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih 

dahulu dalam kurun waktu 24 jam, kecuali dalam keadaan darurat. 

10. Cuti ½ (setengah) hari dapat diambil dengan memenuhi syarat bekerja 

minimal 4 (empat) jam kerja. 

Pasal 25 
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Cuti Haid 

Pekerja wanita dibebaskan dari kewajiban bekerja pada hari pertama dan ke dua 

waktu haid dan tetap mendapat upah penuh dengan ketentuan : 

5. Pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan pada hari pertama haid. 

6. Apabila ada kelainan haid pada saat bekerja, maka pekerja wajib 

memberitahukan pada atasannya. 

7. Apabila terjadi kelainan haid lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut harus 

didukung oleh surat keterangan Dokter. 

8. Cuti haid tidak mengurangi hak cuti tahunan. 

Pasal 26. 

Cuti Hamil / Melahirkan / Keguguran 

3. Pekerja wanita diberikan cuti hamil/melahirkan untuk jangka waktu 3 

(tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter atau bidan yang 

berwenang, sedangkan yang keguguran selama jangka waktu 1½ (satu 

setengah) bulan. 

4. Cuti hamil/melahirkan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) 

minggu sebelum cuti hamil, dimulai berdasarkan surat keterangan dokter 

atau bidan yang berwenang yang harus dicatat oleh dokter Perusahaan. 

Pasal 27 

Cuti Sakit 

5. Jika seorang pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit atau 

kecelakaan, ia wajib memberitahukan hal itu kepada perusahaan pada hari 

pertama ia tidak hadir. 
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6. Setiap cuti sakit harus didukung oleh surat keterangan dokter. Dan dokter 

Perusahaan berhak untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan selanjutnya. 

7. Dalam hal seorang dokter luar atau spesialis mempertimbangkan bahwa 

perlu diberikan cuti sakit lebih dari 3 hari berturut-turut, maka konsultasi 

dengan dokter Perusahaan diperlukan melalui bagian Sumber Daya 

Manusia. Dalam hal ini hanya nasehat dokter Perusahaan yang mengikat 

bagi pekerja dan Perusahaan. 

8. Dalam hal cuti sakit yang berkepanjangan yang didukung oleh surat 

keterangan dokter maka untuk pembayaran gaji berlaku pedoman sebagai 

berikut : 

LAMANYA TIDAK MASUK KERJA GAJI POKOK YANG DIBAYAR 

4 bulan pertama 100 % 

4 bulan kedua 75 % 

4 bulan ketiga 50 % 

1. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan 

hubungan kerja dilakukan oleh Perusahaan. 

2. Jika ia terus tidak masuk kerja karena sakit melebihi 12 bulan dan 

dibuktikan oleh surat keterangan dokter yang berlaku, maka pekerja tersebut 

diputus hubungan kerjanya DEMI HUKUM (dengan sendirinya) dan 

pekerja tersebut berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja 

dan kompensasi lainnya sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia No. 13 tertanggal 25 Maret 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Pasal 28 

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah Penuh 
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2. Seorang pekerja dapat diberikan izin untuk tidak masuk kerja dengan 

menerima upah penuh untuk jumlah hari yang diperinci menurut keadaan 

seperti berikut : 

l. Pernikahan pekerja ( yang pertama )………………………… ...............3 

hari. 

m. Pernikahan anak pekerja ………………………………………. .............2 

hari. 

n. Pernikahan saudara kandung pekerja ………………………. ..............1 

hari. 

o. Istri pekerja melahirkan …………………………………………. .............2 

hari. 

p. Kematian anggota keluarga pekerja ( Anak/Istri/suami/ 

Orang tua/Mertua/Saudara kandung ) atau orang lain 

Yang tinggal serumah ………………………..…………………. ........2 

hari. 

q. Pengkhitanan / Pembaptisan anak pekerja ………………… ...............2 

hari. 

Ijin cuti hanya akan diberikan berdasarkan pencatatan resmi susunan 

keluarga dari pekerja yang tercatat di Sumber Daya Manusia. 

r. Dalam hal pernikahan, pengkhitanan/pembaptisan, izin khusus diajukan 

selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya. 

s. Dalam hal pekerja yang bermaksud menunaikan Ibadah haji untuk yang 

pertama kali, diberikan izin khusus untuk waktu yang diperlukan 
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menjalankan Ibadah ini. Bagi pekerja yang akan menunaikan ibadah haji 

harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut : 

t. Pekerja diberi izin khusus untuk melaksanakan Ibadah haji apabila sudah 

melalui masa percobaan / diangkat menjadi pekerja tetap. 

u. Izin ibadah haji tersebut 1 ( satu ) kali, selama pekerja tersebut bekerja 

pada perusahaan dan mendapat upah penuh. 

 

v. Surat permohonan izin khusus tersebut harus diajukan paling lambat 1 ( 

satu ) bulan sebelumnya dengan disertai bukti yang lengkap. 

BAB VII 

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA ( K3 ) & LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 29 

Pedoman Umum 

3. Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 adalah 

kewajiban dan tanggung jawab bersama. 

4. Dalam hal keselamatan kerja, pekerja wajib untuk mentaati cara bekerja 

dan semua peraturan serta instruksi-instruksi keselamatan kerja, antara lain : 

5. Bertindak secara hati-hati dan teliti untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan. 

6. Dilarang memindahkan/melakukan sesuatu yang dapat merusak alat-alat 

untuk keselamatan kerja. 

7. Dilarang melakukan pekerjaan dan/atau mengoperasikan mesin-mesin 

tertentu, kecuali yang sudah ditentukan oleh petugas/atasan yang telah 

ditunjuk untuk itu. 
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8. Dilarang merokok, menyalakan api kecuali di tempat yang telah 

ditentukan. 

9. Dilarang memindahkan alat pemadam kebakaran dan alat yang 

dipergunakan untuk keadaan darurat/bahaya tanpa izin Kepala Departemen 

yang bersangkutan. 

10. Ketentuan dan/atau peraturan keselamatan kerja lainnya yang lebih 

disesuaikan menurut jenis dan kondisi kerja yang akan diatur tersendiri oleh 

perusahaan. 

11. Dalam hal kesehatan kerja pekerja harus mentaati peraturan dan perintah 

untuk menjaga kesehatan, antara lain : 

g. Tidak diperkenankan memasuki tempat terlarang yang diberi tanda bahaya 

bagi kesehatan kecuali yang berwenang. 

h. Bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam hal kebersihan, kesehatan 

kerja dan kesehatan lingkungan. 

i. Membuang sampah dan kotoran di tempat yang telah disediakan. 

j. Harus segera melaporkan kepada bagian pengawas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja atau atasannya masing-masing bila diperkirakan ada 

penyakit menular/berbahaya. 

k. Setiap pekerja berkewajiban untuk memelihara kebersihan dan mengatur 

kerapihan dan ketertiban tempat kerja dengan sebaik-baiknya. 

l. Pengawasan pelaksanaan dari ketentuan di atas adalah wewenang dari 

anggota P2K3 dan/atau bagian keselamatan kerja atau atasannya masing-

masing. 

m. Dalam hal pekerja mempunyai gagasan menyangkut K3 wajib disalurkan 

melalui wadah P2K3 dan atau bagian keselamatan kerja. 

Pasal 30 

Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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5. Sesuai dengan sifat, kondisi dan kebutuhan pekerjaan, Perusahaan 

memberikan antara lain pakaian kerja, perlengkapan kerja, pelindung 

diri yang harus selalu dipakai dalam keadaan lengkap selama jam kerja. 

Tiap pekerja bertanggung jawab atas jumlah, kebersihan, kerapihan, 

kelengkapan maupun pemeliharaan pakaian kerja, perlengkapan kerja dan 

pelindung diri tersebut. 

6. Pakaian kerja diberikan 2 setel per tahun, dan dibagikan setiap awal 

tahun. Karena sifat pekerjaannya dapat tambahan 1 (satu) setel, atas 

rekomendasi dari Kepala Departemennya. 

7. Pekerja dapat mengajukan keberatan atas perintah kerja tanpa dilengkapi 

alat keselamatan (pelindung diri) sesuai dengan standar K3 Perusahaan dan 

SOP (Standard Operating Procedure). 

8. Selama melaksanakan pekerjaan setiap pekerja diwajibkan memakai 

perlengkapan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan 

Pasal 31 

Perlindungan Kerja dan Lingkungan Hidup 

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja, maka : 

f. Setiap pekerja diwajibkan memelihara dan menjaga ruangan tempat kerja 

dengan sebaik-baiknya serta kebersihan alat-alat kerja dan semua milik 

perusahaan dengan melaksanakan ketentuan dalam pedoman kesehatan 

lingkungan. 

g. Perusahaan dan pekerja berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan 

kondisi kerja yang aman dan sehat diseluruh lapangan usahanya, demikian 

pula untuk mencegah terjadinya kecelakaan, berjangkitnya penyakit 

diantara pekerja serta keluarganya. 
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h. Perusahaan mempertimbangkan segi-segi kesehatan yang diakibatkan 

lingkungan hidup sehingga pekerja mengalami kemunduran dalam 

kesehatannya. 

i. Perusahaan, Pekerja dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk menjaga 

kelestarian lingkungan kerja dan lingkungan hidup. 

j. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban memberikan penyuluhan 

tentang tata cara kerja yang baik dan efektif serta memperhatikan 

peraturan keselamatan kerja dan program pemeliharaan kesehatan 

lingkungan. 

BAB VIII 

PENGUPAHAN 

Pasal 32 

Pengertian Upah 

Adalah gaji dasar/pokok sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan setiap bulan termasuk tunjangan untuk Pekerja setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan iuran Jamsostek. 

Pasal 33 

Prinsip Dasar dan Sasaran 

1. Perusahaan menetapkan suatu struktur pengupahan yang selalu 

disesuaikan dengan lapangan kegiatan perusahaan di seluruh Indonesia dan 

yang dapat bersaing di pasar kerja. 

2. Penyesuaian pengupahan direncanakan untuk memungkinkan perusahaan : 
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a. Menjamin tiap pekerja mendapat imbalan yang adil untuk prestasi 

kerjanya. 

b. Menjamin keadilan kedalam berarti bahwa didalam perusahaan upah yang 

dibayar selalu mencerminkan berat ringannya tanggung jawab dalam tiap 

jenis pekerjaan. 

c. Menjamin kemampuan bersaing di pasar kerja, berarti menjamin bahwa 

upah pada perusahaan dapat dibandingkan dengan upah yang terdapat 

dalam masyarakat. Kecenderungan gerak persaingan upah dan faktor-

faktor lain akan diperhitungkan dalam penyesuaian upah berkala. 

d. Menjamin motivasi perorangan. Upah menjamin bahwa prestasi seorang 

pekerja yang menonjol akan selalu mendapat penghargaan yang layak. 

Pasal 34 

Waktu Pembayaran Upah 

3. Upah Dibayarkan setiap akhir bulan setiap tanggal 27. 

4. Sebelum pembayaran upah pekerja akan diberikan rinciannya (slip gaji). 

5. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah, maka berlaku ketentuan 

sesuai perundang-undangan yang ada. 

Pasal 35 

Peninjauan Kenaikan Gaji 

3. Peninjauan gaji dilakukan sekali setahun pada bulan Januari dengan 

mempergunakan berbagai pertimbangan antara lain : 

1. Indek Harga Konsumen / Inflasi dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) 

2. Prestasi kerja. 

3. Kinerja dan Kebijaksanaan Perusahaan . 
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4. Teknis pelaksanan atas pembayaran kenaikan gaji tersebut dilakukan paling 

lama sampai dengan bulan Maret untuk memberi keleluasaan perusahaan 

dalam rangka memperhitungkan segala sesuatunya, dengan catatan bahwa 

selisih dari upah lama dengan upah baru untuk bulan Januari dan Februari 

akan dibayarkan pada bulan Maret. 

Pasal 36 

Perpajakan 

3. Upah yang diterima seluruhnya dinyatakan sebagai upah bruto yang 

dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

4. Pajak penghasilan untuk pembayaran tunjangan kesehatan, tunjangan 

transpor dan makan pada waktu lembur ditanggung Perusahaan. 

 

Pasal 37 

Bonus 

3. Bonus akan diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pekerja dalam 

bentuk uang tunai sebagai penghargaan atas prestasi target setiap pekerja 

yang telah dicapai. 

4. Waktu dan tata cara pembayaran serta jumlahnya akan ditentukan dan 

diatur tersendiri berdasarkan kinerja perusahaan. 

Pasal 38 

Tunjangan Hadir Khusus 

4. Tunjangan hadir khusus akan diberikan kepada pekerja yang masuk kerja 

pada hari raya Idul Fitri yaitu 1 (satu) hari sebelum hari pertama Idul Fitri 

dan 2 (dua) hari sesudah hari kedua Idul Fitri. 
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5. Tunjangan hadir khusus diberikan kepada semua pekerja yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. 

6. Tunjangan hadir khusus dibayarkan secara tunai satu minggu setelah hari 

lebaran. 

Pasal 39 

Penghargaan Nol Kecelakaan 

Peraturan mengenai penghargaan nol kecelakaan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

Pasal 40 

Biaya Perjalanan Dinas 

2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas atas permintaan perusahaan 

berhak atas penggantian biaya : 

e. Biaya transportasi. 

f. Biaya hotel/penginapan. 

g. Uang makan 

h. Biaya lain yang diatur dalam peraturan tersendiri. 

2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas harus mencatat semua biaya dan 

tunjangan-tunjangan pada lembar formulir laporan biaya seteliti mungkin, 

lengkap dengan kwitansi dan bukti lain, pekerja wajib menyelesaikan semua 

laporan biaya perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali, 

biaya yang lain yang berhubungan dengan perjalanan dinas akan diganti 

juga. 

3. Besarnya biaya perjalanan dinas akan disesuaikan dari waktu ke waktu 

dengan memperhatikan keadaan harga pasar dan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 
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Pasal 41 

Tunjangan Transport 

3. Tunjangan transport adalah sebagai tunjangan tetap sesuai dengan surat 

edaran Menaker RI No.: 07/MEN/1990, tanggal 2 Agustus 1990 dan 

pekerja akan menerima tunjangan transport yang mana komponen 

tunjangan transport tersebut telah dimasukkan di dalam gaji pokok. 

4. Tunjangan transport tambahan akan dibayarkan dalam hal kerja lembur 

pada hari istirahat mingguan dan hari raya libur resmi pemerintah. 

Pasal 42 

Tunjangan Makan 

3. Pada prinsipnya komponen tunjangan makan sudah dipertimbangkan 

dalam besarnya gaji. 

4. Semua Pekerja akan menerima tunjangan makan dengan nilai seharga 

makanan di kantin dalam hal : 

f. Melakukan tugas luar selama waktu makan siang. 

g. Perusahaan tidak dapat menyediakan makan di kantin. 

h. Atas nasehat dokter ia harus mengikuti diet tertentu. 

i. Menjalankan ibadah puasa Ramadhan. 

j. Pemberian makan tidak berlaku dan tidak akan diganti biayanya bagi 

pekerja dalam hal sedang perjalanan dinas, dimana berlaku biaya 

perjalanan dinas. 

3. Semua Pekerja yang masuk kategori Grade 1 s/d 6 akan menerima tunjangan 

makan seharga makanan di kantin dalam hal lembur yang : 
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4. Melebihi 3 (tiga) jam berturut-turut pada hari kerja biasa. 

5. Melebihi 4 (empat) jam berturut-turut pada hari istirahat mingguan dan/atau 

hari libur resmi pemerintah. 

6. Tunjangan makan akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu 

 

 

Pasal 43 

Tunjangan Shift 

Pekerja yang bekerja pada shift malam yaitu shift II akan menerima tunjangan 

shift sesuai dengan rumus yang berlaku (lihat lampiran) yaitu sebagai berikut : 

 Shift II : 40 % dari gaji pokok / hari untuk setiap hari bertugas 

Pasal 44 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

3. Perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada pekerja sebesar 

2 (dua) bulan gaji bruto yang dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan 

perpajakan. 

4. Pembayaran Tunjangan hari raya dihitung atas dasar prorata dalam hal 

pekerja belum memenuhi masa kerja 12 bulan. 

Pasal 45 

Penghargaan Pendidikan 
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Bantuan Pendidikan diberikan kepada anak pekerja yang memiliki prestasi 

dengan peringkat 1 sampai dengan 5 sebesar Rp. 250.000 per semester dan 

berlaku dari tingkat SD sampai dengan SLTA. 

BAB IX 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN 

Pasal 46 

Hak Atas Jaminan Kesehatan 

Yang berhak atas jaminan dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

perusahaan adalah : 

6. Pekerja sendiri. 

7. Seorang istri/suami sah yang terdaftar pada perusahaan. 

8. Anak-anak yang sah dan terdaftar pada perusahaan, dibawah umur 21 

tahun, belum menikah dan masih menjadi tanggungan penuh. 

9. Anak-anak yang sah dari pekerja wanita dengan disertai bukti-

bukti/dokumen pendukung bahwa masih menjadi tanggungan penuh, belum 

menikah, dibawah umur 21 tahun dan diatur dalam peraturan tersendiri. 

10. Anak angkat yang dibuktikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

berlaku dan didaftarkan kepada perusahaan. 

 

Pasal 47 

Pelayanan Kesehatan 
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4. Pelayanan kesehatan oleh dokter Perusahaan diberikan secara cuma-cuma 

di klinik perusahaan. 

5. Setiap perawatan yang diberikan oleh dokter spesialis serta untuk masuk 

rumah sakit memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dokter 

perusahaan dan bagian Sumber Daya Manusia, terkecuali untuk kasus 

gawat darurat. 

6. Dalam keadaan darurat dokter yang terdekat dapat dihubungi, sesudahnya 

agar diberitahukan ke dokter perusahaan. 

7. Semua pengobatan harus berdasarkan resep dokter kecuali jika obat 

diberikan langsung oleh dokter perusahaan. 

8. Teknis pelaksanaan dalam hal pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

Pasal 48 

Penggantian Berobat Jalan 

3. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan kesehatan akan dibayar 

kembali oleh perusahaan sesuai tarif yang ditentukan, dengan syarat bahwa 

pekerja dan/atau tanggungannya mematuhi sepenuhnya peraturan yang 

berlaku. 

4. Penggantian biaya yang diberikan berdasarkan persentase penggantian 

sebagai berikut : 

a. Pekerja = 90 % 

b. Semua tanggungan = 80 %. 

3. Penggantian berdasarkan kwitansi yang ditulis lengkap (untuk siapa, 

pemeriksaan/tindakan, obat yang diberikan dan sebagainya) akan diberikan 
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setelah diperiksa dan didaftarkan oleh bagian Sumber Daya Manusia dan 

disetujui oleh dokter perusahaan. 

4. Penggantian biaya pengobatan akan dibayarkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap 

bulannya. 

Pasal 49 

Pemeliharaan Kesehatan / Pencegahan Penyakit Menular 

3. Pemeriksaan kesehatan (medical check up) untuk seluruh pekerja bila 

diminta oleh dokter perusahaan akan diadakan secara cuma-cuma dan hasil 

pemeriksaan diberitahukan kepada Pekerja untuk penanganan selanjutnya. 

4. Semua pekerja wajib memberitahukan kepada perusahaan bila terjadi 

penyakit menular dilingkungan kerja atau keluarganya sehingga langkah-

langkah pencegahan dapat diambil oleh pihak perusahaan demi melindungi 

para pekerja. 

Pasal 50 

Pemeliharaan Gigi, dan Mata 

3. Biaya untuk perawatan dan pengobatan gigi untuk mencegah kerusakan 

terbatas pada penambalan dan pencabutan akan diganti sesuai dengan pasal 

48 ayat 2. Kwitansi perlu dilengkapi dengan rincian gigi yang dirawat. 

4. Biaya untuk pembelian kacamata termasuk frame jika diharuskan oleh 

seorang dokter mata akan diganti sebagai berikut : 

c. Pekerja : Maksimal Rp. 500.000,- 

d. Keluarga Pekerja yang menjadi tanggungan : Maksimal Rp. 250.000,- 

3. Penggantian frame kacamata minimal setiap 2 tahun sekali. Untuk lensa 

sesuai resep doktermata dengan biaya maksimal Rp. 200.000,-. 
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Pasal 51 

Biaya Pengobatan / Rawat Inap yang tidak Dijamin 

Penggantian biaya perawatan/pengobatan tidak akan diberikan dalam hal : 

7. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat yang tidak berdasarkan 

resep dokter, tindakan-tindakan pengguguran kandungan (kecuali 

disarankan oleh dokter), kehamilan dan melahirkan diluar pernikahan. 

8. Sakit atau cidera sebagai akibat penggunaan obat terlarang dan atau 

minuman keras lainnya secara berlebihan. 

9. Sakit atau cidera sebagai akibat pelanggaran pasal 12 ayat 5 dalam 

Perjanjian ini. 

10. Sakit atau cidera sebagai akibat melakukan tindakan melawan hukum. 

11. Pengkhitanan dan pembedahan untuk perawatan kecantikan (kosmetik). 

12. Multivitamin dan atau obat kuat lainnya kecuali jika dipergunakan untuk 

maksud penyembuhan yang ditetapkan oleh dokter. 

Pasal 53 

Keluarga Berencana 

Perusahaan mendukung sepenuhnya program pemerintah mengenai keluarga 

berencana baik melalui fasilitas perusahaan yang ada maupun dari luar. 

BAB X 

JAMINAN SOSIAL 

Pasal 54 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 324  
 

Jaminan Keselamatan Kerja 

3. Untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif 

dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja (K3) antara perusahaan dan 

pekerja, dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3)/bagian keselamatan kerja ditempat yang bersangkutan, bekerja 

sama dengan serikat pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. 

4. Setiap pekerja yang dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja 

harus bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapihan, kelengkapan 

maupun pemeliharaan pakaian dan perlengkapan kerja tersebut. 

5. Setiap pekerja diikutkan oleh pihak pertama dalam  Program BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jamina 

Pensiun (JP) dan Jaminan Pemeliharan Kesehatan ( JPK). 

BAB XI 

KESEJAHTERAAN DAN FASILITAS BAGI PEKERJA 

Pasal 55 

Fasilitas Kesejahteraan Sosial 

2. Dalam rangka menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan 

dinamis antara Perusahaan dan sesama Pekerja maka Perusahaan 

memberikan bantuan dalam bidang : 

 Rekreasi dan Hiburan 

 Koperasi 

 Olahraga & Kesenian 

 Kerohanian 
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2. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 tersebut di atas diatur sebagai berikut : 

 Koperasi, menyediakan operasional koperasi. 

 Rekreasi dan Hiburan, dilaksanakan satu tahun sekali. 

 Olahraga & Kesenian, membantu penyediaan sarana, prasarana dan 

dana. 

 Kerohanian, buka puasa bersama, halal bihalal dan lain-lain. 

3. Pelaksanaan kegiatan pada pasal 55 ayat 2 dilakukan oleh Serikat Pekerja 

dan Perusahaan. 

Pasal 56 

Penghargaan Masa Kerja 

Sebagai penghargaan kepada pekerja, perusahaan memberikan uang penghargaan 

dengan masa kerja sebagai berikut : 

 10 tahun : 1 bulan gaji bruto 

 15 tahun : 1.5 bulan gaji bruto 

 20 tahun : 2.5 bulan gaji bruto 

 25 tahun : 3 bulan gaji bruto 

 30 tahun : 3.5 bulan gaji bruro 

 35 tahun : 4 bulan gaji bruto 

Ketentuan di atas akan dibayar bersama gaji bulan yang berjalan. 
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Pasal 57 

Tempat Ibadah 

3. Kepada pekerja diberikan kesempatan untuk melakukan peribadatan sesuai 

dengan agama/keyakinannya masing-masing. 

4. Dalam hal melaksanakan ibadah tersebut perusahaan berusaha untuk 

menyediakan fasilitas tempat beribadah. 

BAB XII 

TATA TERTIB KERJA 

Pasal 58 

TataTertib Kerja 

5. Tata tertib kerja : 

a. Melaksanakan instruksi kerja yang wajar. 

b. Datang dan meninggalkan tempat kerja tepat waktu. 

c. Apabila tidak masuk kerja, memberitahukan/ijin kepada atasan 

yang bersangkutan dengan alasan yang jelas. 

d. Menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan. 

e. Melaksanakan petunjuk keselamatan kerja dan kebersihan. 

f. Tidak berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

dari Perusahaan. 
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g. Tidak bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada 

Perusahaan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, 

kecuali diluar jam kerja. 

h. Mengikuti ketentuan “DILARANG MEROKOK” di daerah yang 

telah ditetapkan sebagai daerah bahaya api. 

i. Tidak lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. 

j. Tidak menjalankan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin 

dari atasannya langsung. 

k. Tidak boleh tidur/istirahat diluar jam istirahat, kecuali dalam 

keadaan tertentu dengan seijin atasan langsung. 

l. Tidak melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif 

pada jam kerja dengan tidak seijin atasannya langsung. 

6. Hal-hal yang dilarang : 

a. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan 

yang jelas. 

b. Dilarang menerima suap, baik dalam bentuk uang atau barang 

maupun jasa. 

c. Dilarang melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan 

barang/uang milik teman sekerja dan/atau Perusahaan. 

d. Dilarang mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau 

atasannya. 

e. Dilarang berjudi dalam lingkungan perusahaan. 
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f. Dilarang memberikan keterangan palsu atau memalsukan 

dokumen. 

g. Dilarang melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

h. Dilarang mabuk karena berada dalam pengaruh alkohol dan/atau 

Narkotika/Obat-obatan terlarang di dalam lingkungan perusahaan. 

i. Dilarang berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, 

pimpinan maupun orang lain yang masih ada kaitannya dengan 

perusahaan. 

j. Dilarang memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa 

persetujuan Perusahaan. 

k. Dilarang mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk 

melanggar peraturan perusahaan. 

l. Dilarang menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang 

lain. 

m. Pengulangan dan/atau melakukan pelanggaran lain dalam masa 

berlakunya SP III. 

7. Pada tahapan proses klarifikasi, apabila pekerja terindikasi melakukan 

perbuatan melanggar hukum, sebelum proses diserahkan kepada aparat 

hukum terkait dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, 

perusahaan berkewajiban terlebih dahulu melakukan proses musyawarah 

(bipartit) dengan serikat pekerja untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

8. Penyimpangan yang dapat diberikan peringatan dalam hal 

ketidakmampuan melakukan pekerjaan sesuai tugas, kewajiban dan 

tanggung jawabnya meskipun sudah dipindahkan sebanyak-banyaknya 3 

(tiga) kali ke unit kerja yang berbeda. 
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Pasal 59 

Sanksi Pelanggaran 

7. Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

Pekerja dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada, Perjanjian Kerja 

Bersama, maupun tata tertib kerja di Perusahaan yang dikeluarkan oleh 

Direksi dan/atau Dewan Direksi. Baik dilakukan secara disengaja maupun 

tidak. 

8. Pada dasarnya Perusahaan meyakini dan percaya bahwa Pekerja ingin 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. Namun kita juga harus mengakui bahwa dari waktu ke waktu ada 

pekerja karena suatu alasan tertentu disengaja maupun tidak melanggar 

peraturan maupun tata tertib yang ada. Oleh sebab itu perlu ada sanksi-

sanksi yang bersifat mendidik/membina sesuai kadar kesalahannya, serta 

memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bila dalam keadaan 

sangat terpaksa maka Perusahaan melakukan tindakan Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

9. Pekerja yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh 

perusahaan sebagai salah satu pencegahan dan pembinaan agar pekerja 

tidak melakukan/mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar tata tertib 

dan disiplin kerja sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha. 

10. Tindakan disiplin semata-mata dimaksudkan untuk : 

 

d. Membantu pelaksanaan tertib hukum dan tertib kerja. 

e. Menyelamatkan Perusahaan dari kerugian. 

f. Mendorong pekerja untuk memperbaiki prestasi kerjanya. 
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11. Sanksi ditetapkan menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 

oleh pekerja serta faktor-faktor sebagai berikut : 

 

e. Macam terjadinya pelanggaran. 

f. Proses terjadinya pelanggaran. 

g. Akibat terjadinya pelanggaran. 

h. Situasi disaat terjadinya pelanggaran. 

12. Tahapan pemberian peringatan/sanksi : 

 

g. Mengumpulkan dan mencari fakta/data yang terkait dengan pelanggaran 

yang telah dilakukan. 

h. Menguraikan dan mempelajari baik-baik hasil pengusutan. 

i. Mengadakan musyawarah dengan pimpinan langsungnya. 

j. Menentukan peraturan yang dilanggar. 

k. Menentukan dan mengenakan peringatan/sanksi berdasarkan investigasi 

dan klarifikasi. 

l. Adakan tindak lanjut. 

13. Dengan mentaati Undang-undang No. 13 tahun 2003, tindakan-tindakan 

tersebut dapat diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pasal 

61 tentang pelanggaran hukum dan tata tertib kerja Perusahaan yaitu : 

7.1. Surat Peringatan dan Sanksi 

2. Jenis Peringatan dan Sanksi : 
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c. Peringatan Lisan Tertulis/Reminder Talk 

d. Peringatan Tertulis, I, II, III 

e. Pencabutan kewenangan tertentu untuk sementara waktu, paling 

lama 6 bulan dan dievaluasi setiap 3 bulan 

f. Penurunan pangkat tanpa menurunkan gaji 

g. Pemberhentian sementara (SKORSING) 

h. Pemutusan Hubungan Kerja 

10. Untuk pelanggaran pasal 61ayat 1, setelah diadakan pembicaraan dengan 

pekerja yang bersangkutan dan didampingi oleh serikat pekerja akan diberi 

surat peringatan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM), 

antara lain sebagai berikut : 

a. Surat peringatan I ( SP I ) 

b. Surat peringatan II ( SP II ) 

c. Surat peringatan III ( SP III ) 

d. Tiap surat peringatan berlaku 2 ( dua ) bulan 

 

11. Masa berlaku Surat Peringatan ( SP ) : Tiap Surat Peringatan berlaku 

a. Reminder Talk = 1 Bulan 

b. Surat Peringatan 1 (SP1) = 2 Bulan 

c. Surat Peringatan 2 (SP1I) = 3 Bulan 

d. Surat Peringatan 3 (SP1II) = 6 Bulan 

Bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib akan mendapatkan 

Surat Peringatan sesuai dengan jenis kesalahannya, kemudian apabila 

pekerja tersebut melakukan kesalahan yang sama kembali sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut selama kurun waktu satu tahun, meskipun masa 
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berlaku Surat Peringatan yang pertama sudah tidak berlaku, maka dapat 

dikenakan Surat Peringatan yang lebih tinggi. 

Note : tidak dikaitkan dengan target setting/produksi 

12. Tata Cara Pemberian Peringatan dan Sanksi : 

 

e. Peringatan diberikan oleh Kepala Departemen ybs. Dengan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bagian SDM. 

f. Sebelum Surat Peringatan dibuat, Kepala Departemen yang bersangkutan 

harus melakukan investigasi terhadap pekerja. Hasil investigasi berupa 

berita acara dibuat 4 rangkap yang didistribusikan kepada Kepala 

Departemen, bagian SDM, pekerja dan serikat pekerja. 

g. Apabila Pekerja tidak menerima atau keberatan terhadap berita acara hasil 

investigasi atas kesalahan yang dituduhkan, maka Pekerja dapat 

mengadukan permasalahannya kepada Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja 

mendampingi Pekerja dalam menyelesaikan permasalahannya. 

h. Pemberian Peringatan dan sanksi harus dilakukan secara segera setelah 

diketahui Pokok Persoalannya. Pemberian sanksi harus berdasarkan fakta 

dan data, tidak atas dasar prediksi atau dugaan belaka. 

13. Surat peringatan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu yang dilampaui, 

pekerja tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

 

14. Apabila kesalahan dianggap berat seperti dimaksud pada pasal 61 ayat 

2 dan telah mempunyai hukum tetap, perusahaan wajib meminta izin 

kepada peradilan PHI sesuai dengan Undang-undang No.02 tahun 2004. 

15. Terhadap kesalahan-kesalahan pada pasal 61 ayat 3 dan setelah pekerja 

diberikan peringatan tertulis untuk ketiga kalinya akan tetapi masih 
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berlanjut berbuat kesalahan, maka Perusahaan akan meminta izin 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada peradilan PHImelalui Disnaker 

terhadap pekerja tersebut. 

 

16. Dalam hal seperti yang dimaksud pada pasal 61 ayat 4 telah dilaksanakan, 

maka Perusahan dapat langsung memberikan surat peringatan terakhir dan 

memberhentikan pekerjanya dengan memberi uang paket kompensasi 

yang besarnya di musyawarahkan antara pekerja, serikat pekerja dengan 

perusahaan. 

17. Apabila melanggar pasal 61 ayat 1.c Perusahan dapat melakukan 

pemotongan upah untuk jangka waktu dimana pekerja tidak masuk kerja, 

sesuai dengan pasal 4 peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tetang 

perlindungan upah. 

 

7.2 Skorsing 

 

1. Bahwa untuk tegaknya keadilan sesuai prinsip Hubungan Industrial 

Indonesia, maka Perusahaan sebelum mengambil tindakan yang mengarah 

pada Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu harus memberikan 

tindakan skorsing. 

2. Skorsing Untuk melakukan proses penyelidikan atas kesalahan yg telah 

dilakukan oleh Pekerja. 

3. Untuk menenangkan dan menetralisir gejolak yang mungkin timbul (Calm 

Down). 

4. Proses Bipartit. 

5. Proses PHK sesuai UU No.13/2003 Pasal 155 ayat 3. 

6. Lamanya masa skorsing adalah 6 (enam) bulan, setelah itu tergantung 

keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. Selama masa 

Skorsing, Pekerja tetap mendapatkan upah serta hak-hak yang biasa 

diterimanya berhak 100% (gross) atas upah pokoknya. 
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7.3 Bentuk pelanggaran dan sanksi 

16. Pelanggaran dan sanksi atas tata tertib kerja 

Pelanggaran atas tata tertib kerja akan diberikan sanksi minimum 

Reminder Talk maksimum Surat Peringatan Dua (SP II), terkecuali point 

1).d, 1).h dan point 10) sanksi maksimumnya adalah Surat Peringatan Tiga 

(SP III), adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti di bawah ini : 

17. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan 

i. 1 (satu) hari 

j. 2 (dua) hari berturut-turut 

k. 3 (Tiga) hari berturut-turut 

l. 4 (empat) hari berturut-turut 

m. 2 (dua) hari tidak berturut-turut 

n. 3 (Tiga) hari tidak berturut-turut 

o. 4 (empat) hari tidak berturut-turut 

p. 5 (lima) hari tidak berturut-turut 

 

18. Tidak Melaksanakan instruksi kerja yang wajar 

19. Datang tidak tepat waktu 

20. Meninggalkan tempat kerja tidak tepat waktu kecuali mendapatkan ijin 

dari atasannya 

21. Tidak melaksanakan petunjuk keselamatan kerja 

22. Tidak melaksanakan kebersihan kerja. 

23. Tidak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan oleh 

perusahaan 
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24. Berdagang atau melakukan propaganda dagang tanpa ijin 

25. Bekerja baik untuk sebagian waktu atau secara penuh pada Perusahaan 

lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali di luar jam 

kerja 

26. Merokok di luar tempat yang sudah ditetapkan. 

27. Lalai dalam menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan 

28. Mengoperasikan alat atau mesin yang bukan tugasnya tanpa izin dari 

atasannya langsung 

29. Tidur/istirahat di luar jam istirahat, dan tidak dalam kondisi tertentu tanpa 

seijin atasan langsung 

30. Melakukan kegiatan/aktivitas yg bersifat tidak produktif pada jam kerja 

dengan tidak seijin atasannya langsung. 

7.3  Pelanggaran dan sanksi atas hal-hal yang dilarang yang mengarah PHK 

: 

 

14. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 5 (lima) hari 

berturut-turut. 

15. Menerima suap baik dalam bentuk uang atau barang maupun jasa. 

16. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang/uang milik 

teman sekerja dan/atau perusahaan 

17. Mengancam atau mengintimidasi pekerja lain dan/atau atasannya. 

18. Berjudi dalam lingkungan perusahaan. 
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19. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen. 

20. Melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja. 

21. Mabuk, karena berada dalam pengaruh alkohol dan atau Narkotika/Obat-

obatan terlarang didalam lingkungan perusahaan. 

22. Berkelahi secara fisik atau memukul, baik sesama pekerja, pimpinan 

maupun orang lain yang masih ada kaitannya dengan perusahaan. 

23. Memberikan informasi rahasia perusahaan tanpa persetujuan manajemen. 

24. Mempengaruhi dan/atau mengajak pekerja lain untuk melanggar peraturan 

perusahaan. 

25. Menitipkan dan/atau mengabsenkan kartu milik orang lain. 

26. Pengulangan dan/atau pelanggaran lain dalam masa berlakunya SP III. 

BAB XIII 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) 

Pasal 60 

Prinsip Dasar 

4. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pemutusan 

hubungan kerja ialah bahwa sedapat mungkin PHK harus dicegah dengan 

segala daya upaya, pertimbangan ini didasari bahwa dengan terjadinya PHK 

berarti bagi pekerja permulaan masa pengangguran dengan segala 

akibatnya. 

5. Apabila tidak dapat dicegah, PHK dapat terjadi bagi pekerja tetapi 

perusahaan harusmerundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja 

sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang 
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berhubungan dengan itu dan setelah ada PB (Perjanjian Bersama) di 

daftarkan ke lembaga peradilan perselisihan Hubungan Industrial ( sesuai 

UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004). 

6. Setelah proses bipartit dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan bersama 

maka proses selanjutnya dilakukan sesuai UU No. 2 tahun 2004. 

Pasal 61 

PHK Dalam Masa Percobaan 

PHK untuk pekerja dalam masa percobaan tidak diperlukan izin , tembusan surat 

PHK diberikan kepada Serikat Pekerja 

 

Pasal 62 

PHK Atas Kehendak Sendiri 

10. PHK bagi pekerja atas kehendak sendiri tidak diperlukan izin 

11. Hak-hak dari pekerja tersebut antara lain : 

 

a. Uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan Pasal 156 

Ayat 4 dan Pasal 162 Ayat 2 Undang-undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 atau Pasal 69 Ayat 3 dan Ayat 4 

perjanjian ini dengan syarat : 

b. Telah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai 

pengunduran diri. 

12. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

13. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran 

diri. 
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14. Dana Pensiun (sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992), yang bisa diambil 

bila pekerja telah menjalani masa pensiun atau pensiun dipercepat. 

15. Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. 

16. Surat Referensi dari Perusahaan. 

17. Sisa cuti tahunan akan dibayarkan / diganti dengan uang. 

18. Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan secara prorata bagi Pekerja 

yang berhak. 

Pasal 63 

PHK Karena Meninggal Dunia 

Pekerja yang meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan hak-hak sesuai 

dengan pasal 56 dan hak cuti yang belum dipergunakan akan diganti dengan uang. 

Pasal 64 

PHK Karena Sakit 

Jika pekerja tidak mampu bekerja melebihi 12 bulan dan dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter, maka pekerja tersebut diputus hubungan kerjanya mengacu 

pada Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Adapun hak-hak yang 

lainnya seperti pada pasal 70 . 

Pasal 65 

PHK Karena Usia Lanjut ( Pensiun ) 

4. Usia pensiun untuk memutuskan hubungan kerja adalah 55 tahun. Dalam 

hal adanya keragu-raguan, usia pekerja akan ditentukan menurut tanggal 

lahir pada kartu pengenal yang sah. 
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5. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992, perusahaan akan 

memberikan manfaat pensiun kepada semua pekerja tetap berdasarkan 

keputusan menteri keuangan mengenai peraturan dana pensiun No. KEP-

664/KM.17/1997 (Manfaat Pasti) dan No. KEP.691/KM.17/1996 (Iuran 

Pasti), serta gaji penuh dari bulan yang sedang berjalan, sisa cuti tahunan. 

3. Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 2003 pasal 167 

ayat (2) bahwa dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang 

diterima sekaligus dalam program pensiun Perusahaan sebagaimana 

dimaksud didalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) perjanjian ini ternyata 

lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 

70 Ayat (1) perjanjian ini dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 70 Ayat (2) perjanjian ini maka selisihnya dibayar oleh 

PERUSAHAAN. 

Pasal 66 

Penyelesaian Hak dan Kewajiban 

Pada Berakhirnya Hubungan Kerja 

5. Bila berakhirnya hubungan kerja pekerja masih mempunyai sisa cuti 

tahunan yang menjadi haknya dan belum diambil, ia akan menerima uang 

sebagai pengganti sisa cuti tahunan tersebut. 

6. Semua utang pekerja kepada perusahaan akan mengurangi hak pekerja 

yang akan dibayarkan. 

7. Semua barang-barang milik perusahaan yang disediakan bagi pekerja 

untuk keperluan melaksanakan tugas-tugasnya harus dikembalikan kepada 

perusahaan disertai pertanggung jawaban termasuk kartu identitas, 

selambat-lambatnya satu minggu sesudah berakhirnya hubungan kerja. 
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8. Perusahaan berkewajiban memberikan surat keputusan (SK) dan surat 

pengalaman kerja kepada pekerja yang telah putus hubungan kerjanya 

dengan perusahaan, sesuai Pasal 65 Ayat 2.1. 

Pasal 67 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian dan 

Uang Pisah 

Jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian 

hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

Pasal156 ditentukan sebagai berikut : 

4. Uang Pesangon. 

Masa Kerja Uang Pesangon Sekurang-kurangnya 

Masakerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah 

1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah 

2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah 

3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah 

4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah 

5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah 

6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah 

7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah 

Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah 

5. Uang Penghargaan Masa Kerja 
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Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja 

Kurang dari 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah 

6 tahun atau > tetapi < dari 9 tahun 3 bulan upah 

9 tahun atau > tetapi < dari 12 tahun 4 bulan upah 

12 tahun atau > tetapi < dari 15 tahun 5 bulan upah 

15 tahun atau > tetapi < dari 18 tahun 6 bulan upah 

18 tahun atau > tetapi < dari 21 tahun 7 bulan upah 

21 tahun atau > tetapi < dari 24 tahun 8 bulan upah 

24 tahun atau lebih 10 bulan upah 

6. Uang Penggantian Hak 

Yang dimaksud dengan Ganti Kerugian sesuai dengan Undang-

undangKetenagakerjaan No.13/2003 Pasal 156 ayat 4 adalah : 

5. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur (sesuai PP No. 21 

tahun 1954). 

6. Biaya ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat di mana 

Pekerja diterima bekerja. 

7. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, ditetapkan 

sebesar 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 

apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja. 

8. Uang Pisah 
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Uang pisah diberikan kepada semua Pekerja sebesar Rp. 500.000 netto. 

Pasal 68 

Pekerja Ditahan Pihak Berwajib 

Perusahaan dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan pekerja ditahan yang berwajib baik karena pengaduan perusahaan 

maupun bukan karena pengaduan perusahaan. 

10. Pekerja ditahan yang berwajib bukan atas pengaduan perusahaan : 

11. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan 

perusahaan, perusahaan tidak wajib membayar upah, tapi wajib 

memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungan. 

12. Untuk 1 orang tanggungan 25 % dari upah 

13. Untuk 2 orang tanggungan 35 % dari upah 

14. Untuk 3 orang tanggungan 45 % dari upah 

15. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50 % dari upah 

16. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 6 

(enam) bulan, terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan yang berwajib. 

17. Pekerja ditahan yang berwajib karena pengaduan perusahaan sebagai 

berikut : 

a. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena 

pengaduan perusahaan dan selama ijin pemutusan hubungan kerja 

belum diberikan Peradilan Hubungan Industrial, maka Perusahaan 

wajib membayar upah pekerja 100 % sesuai Pasal 155 Ayat 3 UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 
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b. Dalam hal pekerja dibebaskan dari tahanan karena pengaduan 

perusahaan dan ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka 

perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja dengan 

membayar upah penuh beserta hak lainnya yang seharusnya 

diterima pekerja terhitung sejak pekerja ditahan. 

c. Dalam hal pekerja sesuai Pasal 2.1 diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri terbukti melakukan kesalahan, maka perusahaan dapat 

mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja. 

18. Pelaksanaan dari hal tersebut di atas didasarkan atas peraturan 

perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 . 

BAB XIV 

PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN PEKERJA 

Pasal 69 

Prinsip – Prinsip 

3. Pada dasarnya setiap perselisihan kepentingan, diselesaikan secara 

musyawarah antara perusahaan dengan pimpinan Serikat Pekerja Putra jaya 

dengan itikad baik dari kedua belah pihak. 

4. Apabila terjadi keluhan dari pekerja atas keadaan tertentu, maka akan 

diselesaikan secara musyawarah melalui prosedur yang berlaku. 

Pasal 70 

Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 

2. Keluh kesah dan pengaduan pekerja sehubungan dengan pekerjaanya 

sedapat mungkin segera diselesaikan dan dicari pemecahan secara adil, 

jika seorang pekerja menganggap bahwa ia diperlakukan secara tidak adil 

dan tidak wajar serta bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini, 
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maka ia dapat menyampaikan keluh kesah serta pengaduanya sebagai 

berikut : 

e. Setiap keluh kesah dan pengaduan seorang pekerja atau lebih, harus 

terlebih dahulu dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. 

f. Bila penyelesaian belum memuaskan, maka dengan persetujuan atau 

dengan sepengetahuan atasan langsung pekerja dapat meneruskan 

pengaduan serta keluh kesahnya ke atasan yang lebih tinggi menurut 

struktur organisasi. 

g. Setelah prosedur di atas ditempuh tanpa hasil yang memuaskan, maka 

pekerja dapat meminta bantuan serikat pekerja untuk menyelesaikan 

persoalannya dengan Pimpinan Perusahaan melalui Bagian SDM. 

h. Bila tidak tercapai persetujuan antara Serikat Pekerja dan Pimpinan 

Perusahaan, maka penyelesaian selanjutnya didasarkan atas Undang-

undang No.13 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 02 tahun 2004. 

 

 

BAB XV 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

Pasal 71 

Pelaksanaan 

Perjanjian ini memuat dan mengatur seluruh ketentuan dan persyaratan kedua 

belah pihak dan bersepakat untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini dan bila 

ada keragu-raguan atas maksud dari kalimat-kalimat yang ada, hal ini diselesaikan 
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dengan jalan musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja DyStar 

Colours Indonesia. 

Pasal 72 

Perubahan dan Penyesuaian 

5. Bilamana ada pembaharuan atau penyesuaian undang-undang 

ketenagakerjaan atau peraturan-peraturan Pemerintah sehubungan dengan 

isi Perjanjian bersama ini, maka yang berlaku adalah undang-undang atau 

peraturan yang baru tersebut. 

6. Bilamana suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak 

berlaku atau dinyatakan batal maka kedua belah pihak wajib mengganti 

syarat atau ketentuan tersebut dengan yang berlaku sah untuk mencapai 

maksud dan tujuan kedua belah pihak. 

7. Dalam hal penggantian tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum, 

maka tidak berlakunya atau batalnya syarat atau ketentuan yang 

bersangkutan tidak mempengaruhi berlakunya syarat atau ketentuan lain 

dalam Perjanjian maupun Perjanjian keseluruhan kecuali bila syarat atau 

ketentuan yang berlaku atau batal tersebut merupakan inti yang tidak dapat 

dipisahkan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini. 

8. Jika menurut penilaian para pihak, materi Perjanjian Kerja Bersama ini 

perlu diadakan ketentuan lebih lanjut, maka atas Perjanjian kedua belah 

pihak akan diadakan perubahan seperlunya 

Pasal 73 

Masa Berlakunya dan Perpanjangan PKB 

5. Perjanjian kerja bersama ini berlaku mulai tanggal 1 September 

2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada 

tanggal 1September 2022. 
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6. Menjelang berakhirnya masa berlaku PKB ini dan jika tidak ada kehendak 

dari pihak-pihak untuk mengubah isi dari Perjanjian ini, maka PKB ini 

dengan sendirinya diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun sesuai dengan 

Pasal 123 Ayat 2,3,4 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 

7. Apabila telah berakhir masa berlakunya PKB ini, ada kehendak dari pihak-

pihak untuk merubah isi PKB ini harus dilakukan secara tertulis kepada 

pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dimuka. 

8. Setelah berakhir masa berlakunya PKB ini, sementara PKB yang baru 

masih dalam proses (perundingan), maka PKB ini masih tetap berlaku 

sambil menunggu PKB yang baru disepakati. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 77 

Lain-lain 

4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan 

diatur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau 

menurut kebiasaan dan kebijaksanaan Perusahaan bermusyawarah dengan 

serikat pekerja. 

5. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian kerja bersama ini, maka peraturan 

pegawai dan peraturan lain yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja 

Bersama ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali jika materi yang tercantum 

dalam peraturan pegawai atau peraturan lainnya belum cukup diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ini dan adanya peraturan tersebut masih 

diperlukan. 
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6. Perusahaan akan mengadakan dan membagikan buku Perjanjian Kerja 

Bersama ini kepada semua pekerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

setelah ditandatangani. 

Pasal 78 

Tanda Tangan Kedua Belah Pihak 

PERJANJIAN KERJA INI DITANDA TANGANI BERSAMA 

DI : Sidoarjo 

TANGGAL : 1 September 2020 

Pihak pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama : 

PT.Putra Jaya                                                               SP KMU PT.Putra Jaya 

 

 

 

Bambang S.H          Bayu 

Ketua tim Perusahaan                                                 Ketua Tim serikat 

Pekerja 

 

 

MENYAKSIKAN : 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

ANTARA PT. Putra Jaya 
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DENGAN 

SERIKAT PEKERJA KIMIA,METAL dan UMUM PT. Putra Jaya 

PEMERINTAH KAB.SIDOARJO DINAS TENAGA KERJA SIDOARJO 

 

 

Luhut panjaitan, SE, MSI 

KADISNAKER NIP : 160352042 

TIM PERUNDING : 

WAKIL PERUSAHAAN :                                WAKIL SERIKAT PEKERJA 

: 

a. bambang sh                                               1. bayu  

b. ferguso                                                       2. wildan 

c. alip                                                             3. yazid 

d. john                                                            4. doni 

 

Lampiran – lampiran : 

LAMPIRAN 1 : 

Tentang Perhitungan Upah Lembur & Tunjangan Shift 

Dasar Perhitungan yaitu perhitungan upah sejam : 

Gaji bruto : 173 

3. Upah Lembur ( berdasarkan SK Menaker No. KEP-102/MEN/VI/2004 ) : 
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a. Pada Hari Kerja Biasa 

1. Jam kerja lembur pertama : 1.5 ( satu setengah ) x upah sejam. 

b. Jam kerja lembur selebihnya : 2 ( dua ) x upah sejam. 

a. Pada Hari Istirahat Mingguan (Shift dan Non Shift) atau Hari Libur Resmi 

Pemerintah : 

1. Dalam batas 7 ( tujuh ) jam, untuk tiap jamnya : 

2 (dua) x Upah sejam. 

2. Untuk 1 ( satu ) jam berikutnya ( = jam ke 8 ) : 

3 (tiga) x Upah sejam. 

3. Untuk tiap jam selebihnya ( = jam ke 9 dst. ) 

 

4. Tunjangan Shift : 

~ Shift B : 30 % Upah sejam X 8 jam kerja X Jumlah Hari 

 

 DRAFT TATA TERTIB 

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 

 ANTARA 

PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK SERIKAT PEKERJA 

PT. Putra Jaya 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat tanggal 03 bulan April 

tahun 2020 bertempat di PT. Putra Jaya Indonesia telah diadakan perundingan 
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antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Kimia,Metal dan Umum 

Federasi PT. Putra Jaya, membahas tata tertib perundingan PKB periode Tahun 

2020 s/d 2022 

Setelah diadakan perundingan secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai 

aspek, dan demi kelancaran proses perundingan PKB tersebut, maka telah 

disepakati bersama tata tertib perundingan yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Tim Perunding 

Tim perunding dari pihak perusahaan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari : 

No N a m a Jabatan dalam Perundingan 

 1. Bambang sh Ketua tim 

 2.     ferguso  Sekretaris  

 3. Alip Anggota 

 4. John Anggota 

Tim perunding dari pihak serikat pekerja sebanyak 5 orang, yang terdiri : 

No N a m a Jabatan dalam Perundingan 

1.  Bayu Ketua Tim 

  2. Wildan  Sekretaris 

 3. Yazid Anggota 

 4. Doni Anggota 

Pasal 2 

Surat Kuasa/Mandat 

Bahwa masing-masing pihak harus disertai dengan mandat penuh untuk 

melaksanakan tugas- tugas perundingan dari awal hingga selesai perundingan. 
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Pasal 3 

Tempat Perundingan 

Tempat perundingan diadakan diruang meeting perusahaan, dan apabila 

diperlukan perundingan dapat dilakukan diluar lingkungan perusahaan, atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 4 

Waktu Perundingan 

Waktu perundingan diatur sebagai berikut : 

No Tanggal Waktu Tempat 

 1. 3 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Putra jaya  

  2. 7 april 2020 13.00 – 16.00  PT. Putra jaya  

  3. 9 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Putra jaya  

  4.  14 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Putra jaya  

  5. 17 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Putra jaya  

  6. 21 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Putra jaya  

  7. 24 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Putra jaya  

  8. 28 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Putra jaya  

  9. 30 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Putra jaya  

Pasal 5 

Target Penyelesaian 

Target waktu perundingan PKB dimulai dari tanggal 03 April 2020 dan harus 

diselesaikan pada tanggal 30 april 2020 

Pasal 6 

Sistim Perundingan 

Bahwa sistem perundingan dimulai dari Mukadimah dan dilanjutkan pasal demi 

pasal secara berurutan sesuai konsep PKB yang ada, dan apabila dipandang perlu 
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dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak pasal tersebut dapat ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 7 

Kesepakatan Masing-Masing Pasal 

Bahwa apabila pasal yang telah disepakati kedua belah pihak, maka masing-

masing ketua tim perunding menanda tangani pasal yang telah disepakati tersebut 

dan dinyatakan syah. 

Pasal 8 

Pending 

Untuk memperlancar jalannya perundingan, apabila ada pasal-pasal yang belum 

dapat disepakati oleh kedua belah pihak maka pasal tersebut dipending, dan 

perundingan dilanjutkan pada pasal berikutnya. 

Pasal 9 

Tindakan Sepihak 

Dalam rangka menjamin kekurangan dan kepastian tim, maka masing-masing 

pihak dilarang melakukan tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain. 

Pasal 10 

Tata Cara Musyawarah 

f. Masing-masing tim menunjuk seorang ketua/juru bicara tim, dan anggota tim 

dapat berbicara setelah mendapat ijin dari ketua/juru bicara masing-masing 

tim. 

g. Masing-masing ketua/juru bicara tim membuka dan menutup sidang dengan 

jadwal yang disepakati kedua belah pihak. 

h. Kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan cara-cara musyawarah untuk 

mufakat sesuai semangant hubungan industrial, memelihara ketenangan, 

ketertiban dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan gangguan 

terhadap kelancaran pekerjaan. Semua hal yang sedang atau akan 

dirundingkan baik yang sudah disepakati maupun yang belum untuk tidak 

disebarluaskan sampai PKB ini selesai secara tuntas, kecuali untuk 

konsolidasi dengan sesama tim. 
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i. Tiap perubahan dalam konsep yang telah diajukan harus diberitahukan secara 

tertulis sebelumnya untuk menghindarkan kelambatan jalanya perundingan. 

j. Masing-masing tim menunjuk soearang anggota sebagai pencatat/notulen 

untuk membuat catatan-catatan sidang. Hasil catatan notulen setiap selesai 

kemudian ditanda tangani oleh masing-masing ketua/juru bicara tim. 

 

Pasal 11 

Perselisihan 

Apabila target waktu penyelesaian PKB sudah habis sebagaimana diatur dalam 

pasal 5 dan masih ada pasal-pasal yang belum belum disepakati, maka 

penyelesaiannya ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 12 

Biaya Perundingan 

Bahwa biaya selama proses perundingan PKB ditanggung sepenuhnya oleh pihak 

pengusaha, dan termasuk biaya penggandaan buku PKB. 

Pasal 13 

Lain-lain 

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas 

musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.  

Demikian tata tertib ini dibuat, dan atas kesepakatan pihak pngusaha dengan pihak 

serikat pekerja yang selanjutnya sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

Disepakati di  :      Sidoarjo 

Pada Tanggal  :     1 April 2020 

 

TIM PERUNDING PIHAK SERIKAT 

PEKERJA 

TIM PERUNDING PIHAK 

PERUSAHAAN 

6. Bayu 6. Bambang sh 
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7.  Wildan  7. Ferguso  

8. Yazid 8. Alip 

9. Doni 9. John 
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BERKAS BERKAS 

REVIEW PERATURAN 

PERUSAHAAN 
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KELOMPOK I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 357  
 

 

REVIEW PERATURAN PERUSAHAAN 

PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk 

 

Menurut pendapat kelompok kami, SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia yang isinya rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan 

dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih singkatnya panduan atau guiden 

yang mencakup beberapa hal teknis terkait aturan-aturan yang akan dibuat oleh 

pengusaha, yang dasar hukumnya adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan.  

 

Jika kita buka UU 13/2003 dan kita korelasikan dengan peraturan perusahaan PT. 

INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk, maka akan mewujudkan suatu 

analisis deskriptif normatif yang mana akan menguji kesesuaian antara isi yang 

seharusnya ada di peraturan perusahaan tersebut sudah benar atau tidak. Yang 

pertama jika ditinjau berdasarakan Kepmenakertrans Nomor 346 Tahun 2014 

pasal 1 bahwa Peraturan Perusahaan ialah peraturan yang dibuat oleh pengusahan 

yang memuat syarat – syarat dan tata tertib  perusahaan secara tertulis. Dalam hal 

ini PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL sudah membuat peraturan 

perusahaan secara tertulis dan akan disahkan kepada instansi yang berwenang. 

 

Selanjutnya kita akan me review syarat normative didalam Peraturan Perusahaan 

PT. INDOMOBIL INTERNASIONAL 

 

Pasal 111 UU 13/2003 X PERATURAN PERUSAHAAN PT. INDOMOBIL 

SUKSES INTERNASIONAL Tbk.  

 

(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : 
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A. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA; 

Terkait dengan kewajiban perusahaan PT. INDOMOBIL SUKSES 

INTERNASIONAL Tbk. yakni memberikan hak yang sebagaimana dalam 

peraturan perusahaan tercantum seperti :  

1. Pengupahan 

2. Pengobatan 

3. Fasilitas Kerja 

4. Jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan 

5. Peningkatan keterampilan karyawan 

 

Terkait dengan hak perusahaan PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL 

Tbk. yakni mendapatkan semua yang menjadi kewajiban dari pekerja/buruh yang 

tercantum dalam pasal 44 peraturan perusahaan.  

 

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA/BURUH; 

Terkait dengan kewajiban pekerja/buruh perusahaan PT. INDOMOBIL SUKSES 

INTERNASIONAL Tbk. teratur dalam pasal 44 peraturan perusahaan yakni :  

1. Memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  mengenai  pekerjaan  dan  

pengalaman  kerja sebelumnya kepada perusahaan. 

2. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggung 

jawab sesuai bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan 

Perusahaan. 

3. Melaksanakan semua perintah / instruksi yang diberikan oleh Atasan dan / 

atau Pimpinan Perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya dengan 

sebaik - baiknya. 

4. Bekerja secara baik dan meningkatkan kerja sama dengan Atasan maupun 

sesama karyawan atau rekan kerja di lingkungan kerja. 

5. Menyimpan  dan  menjaga  semua  dokumen,  informasi,  atau  keterangan  

yang  dianggap sebagai  rahasia  perusahaan  yang  didapat  oleh  karena  

jabatannya  maupun  pergaulan  di lingkungan perusahaan. 

6. Menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma - norma pergaulan yang 

berlaku di dalam masyarakat. 
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7. Menjaga dan memelihara kebersihan di dalam lingkungan kerjanya masing 

- masing serta kerapian dirinya. 

8. Menjaga dan berusaha mencegah kemungkinan hal - hal yang dapat 

membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungannya. 

9. Menjaga keamanan dan memelihara barang - barang milik perusahaan 

yang dipercayakan kepadanya atau yang digunakan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

10. Menghormati sesama karyawan, Pimpinan, beserta keluarganya. 

11. Melaporkan segera pada Bagian HRD setiap perubahan data pribadi / 

keluarganya, antara lain : 

a. Alamat rumah / nomor telpon 

b. Status keluarga : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian c.   

Status pendidikan 

c. Data pribadi lainnya yang dibutuhkan perusahaan Data terakhir 

karyawan yang terdaftar pada bagian HRD, merupakan data yang 

dianggap sah. Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian 

karyawan dalam melaporkan perubahan data - data tersebut di atas 

menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya. 

 

Terkait dengan hak pekerja/buruh perusahaan PT. INDOMOBIL SUKSES 

INTERNASIONAL Tbk yang harus dipenuhi oleh pengusaha. teratur dalam 

beberapa peraturan perusahaan yakni :  

 

TERKAIT PENGUPAHAN  

Pasal 18 Sistem Pengupahan 

- System pengupahan didasarkan tidak bertentangan dengan perundang – 

undangan dan ketentuan pemerintah, yaitu pengupahan sekurang – 

kurangnya ialah UMP (Upah Minimum Pemerintah) 

Pasal 19 Struktur dan Skala Upah 

- Belum dijelaskan secara detail mengenai skala upah, sedangkan menurut 

UU Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan wajib menjelaskan dan memiliki 

skala upah untuk tenaga kerjanya 
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Pasal 20 Lembur 

- Perhitungan lembur disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Kep/102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur 

Pasal 21 Upah Selama Sakit 

- Sudah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 22 Tunjangan Uang Makan 

- Didalam undang – undang tidak diatur, namun jika diatur maka lebih baik 

Pasal 23 Tunjangan Uang Transport 

- Didalam undang – undang tidak diatur, namun jika diatur maka lebih baik 

Pasal 24 Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

- Sudah sesuai dengan ketentuan Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang 

THR 

Pasal 25 Bantuan Bagi Karyawan yang Ditahan Pihak Berwajib 

- Diatur sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan 

 

TERKAIT PENGOBATAN 

Dalam ketentuan ini masuk kedalam ketentuan kesejahteraan karyawan, yang 

mana seharusnya dalam hal pengobatan dan lain sebagainya di cover oleh BPJS 

Kesehatan dan BPJAMSOSTEK, hal ini termuat didalam undang-undang republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial. 

Namun apabila pekerja tidak diikutsertakan kedalam BPJS, maka perusahaan 

wajib mendaftarkannya secara bertahap. Didalam Peraturan Perusahaan PT. 

INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk selain mengikutsertakan 

pekerjanya didalam jaminan sosial, mereka juga memberikan tunjangan khusus 

kepada pekerjanya mengenai jaminan pengobatan, sebagai berikut : 

Pasal 26 Umum 

- Menguraikan perhitungan biaya pengobatan yang didapat oleh pekerja dan 

juga siapa saja yang berhak mendapatkannya  

Pasal 27 Pengobatan Rawat Jalan 
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- Menjelaskan besaran biaya yang menjadi hak pekerja dalam hal 

pengobatan rawat jalan 

Pasal 28 Perawatan di Rumah Sakit (Rawat Inap) 

- Menjelaskan besaran biaya yang menjadi hak pekerja dalam hal perawatan 

di rumah sakit atau rawat inap 

Pasal 29 Melahirkan 

- Menjelaskan besaran biaya yang menjadi hak pekerja jika pekerja dalam 

posisi melahirkan 

 

TERKAIT FASILITAS KERJA 

Fasilitas kerja merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhinya, untuk 

menunjang kinerja dari pekerja sebagaimana dalam undang – undang Nomor 13 

Tahun 2003, adapaun yang diatur dalam peraturan perusahaan ini ialah sebagai 

berikut : 

Pasal 30 Peralatan Kerja  

Pasal 31 Pakaian Kerja 

Pasal 32 Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri 

 

TERKAIT JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN 

Pasal 33 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

Pasal 34 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Pasal 35 Fasilitas Ibadah 

Pasal 36 Penghargaan Akhir Tahun 

Pasal 37 Bantuan Kematian 

Pasal 38 Bantuan Kematian bagi Keluarga Karyawan 

 

TERKAIT PENINGKATAN KETERAMPILAN KARYAWAN 

Selain memberikan fasilitas kerja dan peralatan kerja, perusahaan juga 

bertanggung jawab untuk memberikan Pendidikan dan pelatihan terhadap 

pekerjanya sebagai tumbuh kembang keterampilan pada pekerja, hal ini juga 

tertuang didalam undang – undang Nomor 13 Tahun 2003, uraian dalam peraturan 

perusahaan sebagai berikut : 
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Pasal 39 Pelatihan dan Pendidikan Karyawan 

- Perencanaan dan penetuan pelatihan dan Pendidikan karyawan ialah secara 

penuh diatur oleh perusahaan guna meningkatkan kompetensi pekerja 

 

C. SYARAT KERJA;  

Terkait dengan syarat kerja atau syarat masuknya kedalam perusahaan PT. 

INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk. teratur dalam pasal 3 peraturan 

perusahaan dimana ada klasifikasinya yakni : 

1. Penerimaan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, yang syarat dan 

pengaturannya ditentukan oleh perusahaan. 

2.   Persyaratan umum penerimaan karyawan adalah : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Berusia sekurang - kurangnya 18 (delapan belas) tahun sesuai Akta 

Kelahiran. 

c. Mempunyai  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Nomor  Pokok  Wajib  

Pajak  (NPWP)  serta administrasi lainnya yang disyaratkan oleh 

perusahaan. 

d. Berbadan sehat dan berjiwa sehat, yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Dokter. e.   Berkelakuan baik. 

e. Lulus tes yang diadakan / disyaratkan oleh perusahaan. 

f. Bersedia menandatangani Surat Penerimaan Karyawan yang dibuat / 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

Terkait dengan pemutusan hubungan kerja juga teratur dalam peraturan 

perusahaan tersebut, yakni pasal : 

 

Pasal 49  tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Peraturan Tata 

Tertib 

Pasal 50 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Berat 

Pasal 51 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Sakit Berkepanjangan dan 

Ketidak mampuan Bekerja karena Alasan Kesehatan 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 363  
 

Pasal 52 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Tidak Dapat Mencapai 

Standar Prestasi Kerja 

Pasal 53 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Mendesak 

Pasal 54 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Usia Pensiun 

Pasal 55 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Lainnya 

Pasal 56 Uang Pisah 

 

D. TATA TERTIB PERUSAHAAN 

Terkait dengan tata tertib perusahaan PT. INDOMOBIL SUKSES 

INTERNASIONAL Tbk. teratur dalam beberapa pasal peraturan perusahaan 

yakni :  

1. Pasal 42 yang mengatur tentang Pencatatan Kehadiran Kerja 

2. Pasal 43 yang mengatur tentang Tanda Pengenal Karyawan (ID Card) 

3. Pasal 45 yang mengatur tentang Tindakan Disiplin 

4. Pasal 46 yang mengatur tentang  Pelanggaran Tata Tertib Kerja 

 

E. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PERUSAHAAN. 

Terkait jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan PT. INDOMOBIL 

SUKSES INTERNASIONAL Tbk. teratur dalam pasal 58 poin ke 2 peraturan 

perusahaan yakni :  

1. Hal - hal yang belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini akan 

diatur di kemudian hari dengan memperhatikan Undang - undang / 

Peraturan Ketenagakerjaan yang berlak 

2. Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak 

disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. 

3. Peraturan Perusahaan ini tetap berlaku sampai dengan disahkannya 

Peraturan Perusahaan yang baru. 

4. Peraturan  Perusahaan  ini akan  diumumkan  kepada seluruh karyawan 

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

5. Demikian Peraturan Perusahaan ini ditetapkan, apabila dikemudian hari 

terdapat perubahan maka akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
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tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Perusahaan ini. 

 

Disimpulkan bahwa setelah diuraikan pada pemaparan diatas, maka PT. 

INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk. telah memenuhi syarat – syarat 

noermatif pembuatan Peraturan Perusahaan dan dapat diajukan pengesahannya 

kepada instansi terkait. jika ditinjau dari syarat – syarat normatif penyusunan 

Peraturan Perusahaan di dalam undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan,  Pasal 111 menjelaskan bahwa Peraturan perusahaan sekurang-

kurangnya memuat : 

a. hak dan kewajiban pengusaha; 

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; 

c. syarat kerja; 

d. tata tertib perusahaan; dan 

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan perusahaan perusahaan PT. INDOMOBIL 

SUKSES INTERNASIONAL Tbk. sudah sesuai dengan SKKNI, karena semua 

unsur di pasal 111 UU NO 13/2003 Sudah terpenuhi. 
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KELOMPOK II 
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Review Peraturan Perusahaan PT Haleyora Powerindo 

Peraturan Perusahaan atau PP merupakan ketentuan ketentuan pokok 

terkait  kepekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan yang memuat 

syarat syarat kerja serta tata tertib Perusahaan. Peraturan Perusahaan merupakan 

kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang kurangnya 10 

orang. 

Peraturan Perusahaan PT Haleyora Powerindo menurut pendapat dari 

kelompok kami sudah dibuat sesuai dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 111. 

Karena Peraturan Perusahaan tersebut sudah memuat hak dan kewajiban 

pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat syarat kerja, tata tertib perusahaan, 

dan dengan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut yaitu berlaku 

selama 2 tahun sejak disahkan oleh Kementrian Hukum dan Transmigrasi 

Republik Indonesia. Selain itu dalam peraturan perusahaan PT Haleyora 

Powerindo juga diatur terkait dengan pembinaan kerja yang bertujuan untuk 

meningkatkan keahlian pekerja dengan cara memberi pelatihan kerja, pendidikan, 

pengembangan karir, serta penghargaan kinerja. Secara keseluruhan menurut 

pendapat kami Peraturan Perusahaan milik PT Haleyoran Powerindo ini sudah 

sesuai pada aturan dalaam Undang Undang Ketenagakerjaan. 

 Berikutnya ada sedikit Revisi yang harus dilakukan dalam Peraturan 

Perusahaan PT Haleyora Powerindo pada pasal 25 yaitu dimana dalam pasal 25 

tersebut,  apabila disesusaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang 

sekarang / berlaku diharuskan mengikuti program jaminan kesehatan yang berlaku 

yakni BPJS karena dalam pasal terebut masih menggunakan Asuransi Kesehatan 

(Jaminan Kesehatan). 

 Berikutnya ada sedikit Revisi yang harus dilakukan dalam Peraturan 

Perusahaan PT Haleyora Powerindo, tepatnya pada pasal 26 dan 27,  apabila 

disesusaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang baru / berlaku tentang 

Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian yaitu seharusnya berubah menjadi : 
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1. Setiap pekerja harus diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang terdiri 

dari : a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) b. Jaminan kematian (JK) c. 

Jaminan Hari Tua (JHT) d. Jaminan Pensiun (JP) 

2. Ketentuan keikutsertaan BPJS ketenagakerjaan tersebut diatas harus sesuai 

ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 

Berikutnya dalam Pearutan Perusahaan PT Haleyora Powerindo secara 

explisite tidak mengatur (memuat) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya 

keagamaan, sebagaimana ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, 

yaitu : 

1. Setiap pekerja yang sudah bekerja 1 tahun / lebih diberikan Tunjangan 

Hari Raya keagamaan sebesar 1 bulan gaji. 

2. Bagi pekerja yang belum mencapai 1 tahun kerja diberikan secara 

proporsional (dengan perhitungan 1/12 x gaji x berapa bulan pekerja 

tersebut pekerja) 
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KELOMPOK III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 369  
 

Review Peraturan Perusahaan PT Surya Mulya Lestari 

Peraturan Perusahaan atau PP merupakan ketentuan ketentuan pokok 

terkait  kepekerjaan yang dibuat secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi 

Perusahaan yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban masing- masing pihak 

dan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara perusahaan 

dan karyawan. 

Menurut pendapat dari kelompok kami, Peraturan perusahaan yang dibuat 

oleh PT. Surya Mulya Lestari sudah sesuai dengan aturan UU ketenagakerjaan. 

Dimana di dalam isi dari Peraturan Perusahaan PT Surya Mulya Lestari ini sudah 

mencakup ketentuan yang ada di dalam pasal 111 UU ketenagakerjaan. Seperti 

hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, tata tertib perusahaan, 

maupun terkait dengan yang lainnya. Selain itu pada peraturan perusahaan PT. 

Surya Mulya Lestari ini juga memberikan pelatihan kerja bagi pekerja untuk 

meningkatkan keahlian para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya dalam 

perusahaan tersebut. Artinya dengan memberikan pelatihan kerja maka pekerja 

dapat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Pada intinya menurut kelompok 

kami secara keseluruhan peraturan perusahaan milik PT. Surya Mulya Lestari ini 

sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam UU ketenagakerjaan. 

Apabila ada hal-hal yang belum tercantum didalam peraturan perusahaan 

ini akan diatur dikemudian hari dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan persetujuan pekerja/buruh. Apabila terdapat 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan , maka kententuan peraturan perundang-

undanganlah yang berlaku. Peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku 

setelah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan 

berlaku selama 2 (dua) tahun. Isi peraturan perusahaan ini diberitahukan kepada 

seluruh pekerja melaluli papan pengumuman dan dibagikan kepada masing-

masing pekerja. 
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REVIEW PERATURAN PERUSAHAAN 

PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. 

PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. Didirikan pada sector bidang pengembangan 

terencana kota – kota mandiri yang berkelanjutan dalam lingkungan hijau dan 

kelas infrastuktur fisik dan sosial pertama, tahun demi tahun PT. LIPPO 

KARAWACI, Tbk. Semakin berkembang di bidang property dengan 

menggabungkan 8 perusahaan property yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Saat ini PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. Menjadi salah satu perusahaan property 

terbesar berdasarkan total asset dan pendapatan dengan model bisnis yang unik 

dan terpadu. Untuk menjamin laju positif perusahaan PT. LIPPO KARAWACI, 

Tbk. Memiliki peraturan perusahaan yang mana berisi tentang hak dan kewajiban 

pegawai maupun perusahaan yang tidak dijabarkan dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku saat ini. 

Peraturan Perundang-Undangan saat ini yang berlaku di Indonesia untuk sector 

yang digeluti oleh PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. Diantaranya sebagai berikut; 

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 

Kep.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara pengesahan Peraturan Perusahaan 

dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama, 

Dalam aspek yuridis, Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh PT. LIPPO 

KARAWACI, Tbk. Telah memenuhi aspek yuridis, dimana seluruh pasal yang 

terdapat dalam peraturan perusahaan tersebut tidak ada yang berlawanan dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Di dalam Peraturan Perusahaan PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. Ini telah 

dijabarkan tentang hak dan kewajiban dari pekerja maupun perusahaan, ada 

beberapa aspek yang telah tercantum dalam peraturan perusahaan tersebut 

diantaranya; 

1. Aspek Kemanusiaan, dimana PT. LIPPO KARAWACI, Tbk ini 

memperhatikan secara menyeluruh tentang sisi kemanusiaan dari setiap 

pekerja nya dibuktikan dengan tercantumnya cuti untuk pekerja mulai dari cuti 
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hamil,cuti haid,cuti khusus, dan maupun izin – izin yang mendesak pekerja 

berhalangan untuk bekerja.  

2. Aspek Kesejahteraan, dimana PT. LIPPO KARAWACI, Tbk ini 

memperhatikan secara mendetail tentang kesejahteraan pekerja mereka mulai 

dari jaminan Kesehatan untuk pekerja dan keluarga, penyediaan tempat ibadah 

dan sarana olahraga bagi pekerja mereka, hingga santunan kematian pekerja. 

3. Aspek Pengupahan, dimana aspek ini menjadi aspek yang sangat beresiko 

tinggi di semua perusahaan yang ada, untuk meminimalisir hal tersebut, PT. 

LIPPO KARAWACI,Tbk ini menjabarkan, menjelaskan, dan menghitung 

secara jelas bagaimana sistem pengupahan di perusahaan mereka dan 

bagaimana sistem kinerja yang dapat menunjang pangkat dan posisi di 

perusahaan. 

Dengan beberapa aspek diatas bahwa sudah jelas hak – hak pekerja telah 

dipisahkan dan dikhususkan untuk pekerja dan tak lupa kewajiban dari pekerja 

sendiri sesuai pasal 5 Peraturan Perusahaan PT. LIPPO KARAWACI, Tbk. Dan 

begitu sebaliknya hak dan kewajiban dari perusahaan sendiri mulai dari 

pembuatan perusahaan yang tetap memanusiakan pekerja nya, dan tetap 

menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada serta menjalankan sistem 

kerja yang transparan daalam hal aturan nya. 
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KELOMPOK V 
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Review Peraturan Perusahaan PT Indomobil Finance 

Peraturan Perusahaan atau PP merupakan ketentuan ketentuan pokok 

terkait hubungan industrial yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan yang 

memuat hak dan kewajiban pengusaha,hak dan kewajiban pekerja,syarat syarat 

kerja,tata tertib Perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan . 

Peraturan Perusahaan merupakan kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja sekurang kurangnya 10 orang pekerja. 

          Peraturan Perusahaan PT Indomobil Finance menurut pendapat dari 

kelompok kami Perusahaan Indomobil sudah menggunakan peraturan sesuai 

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Bagian Keenam Pasal 108 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karyawan mendapatkan hak yang 

bagus seperti asuransi dan fasilitas kerja yang sudah mendukung yang sudah 

sesuai dengan Pasal 167 ayat ke dua dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003. Selain itu dalam peraturan perusahaan PT Indomobil juga menjunjung 

tinggi integritas  jam kerja yang manusawi dan pemberian pembinaan kerja 

kepada kartawan agar dapat meningkatkan keahlian pekerja dengan cara memberi 

pelatihan kerja, pendidikan, pengembangan karir, serta keseluruhan menurut 

pendapat kami Peraturan Perusahaan milik PT Indomobil Finance ini sudah sesuai 

pada aturan dalam Undang Undang  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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Review Peraturan Perusahaan PT Indomobil Finance 

Peraturan Perusahaan atau PP merupakan ketentuan ketentuan pokok 

terkait hubungan industrial yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan yang 

memuat hak dan kewajiban pengusaha,hak dan kewajiban pekerja,syarat syarat 

kerja,tata tertib Perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan . 

Peraturan Perusahaan merupakan kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja sekurang kurangnya 10 orang pekerja. 

          Peraturan Perusahaan PT Indomobil Finance menurut pendapat dari 

kelompok kami Perusahaan Indomobil sudah menggunakan peraturan sesuai 

dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Bagian Keenam Pasal 108 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karyawan mendapatkan hak yang 

bagus seperti asuransi dan fasilitas kerja yang sudah mendukung yang sudah 

sesuai dengan Pasal 167 ayat ke dua dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003. Selain itu dalam peraturan perusahaan PT Indomobil juga menjunjung 

tinggi integritas  jam kerja yang manusawi dan pemberian pembinaan kerja 

kepada kartawan agar dapat meningkatkan keahlian pekerja dengan cara memberi 

pelatihan kerja, pendidikan, pengembangan karir, serta keseluruhan menurut 

pendapat kami Peraturan Perusahaan milik PT Indomobil Finance ini sudah sesuai 

pada aturan dalam Undang Undang  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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SARAN 

 Praktikum Kontrak Bisnis adalah mata kuliah yang sangat penting bagi 

mahasiswa Hukum. Karena Praktikum Kontrak Bisnis merupakan salah satu hal 

yang dapat dikuasai oleh setiap mahasiswa hukum yang nantinya telah lulus dari 

bangku perkuliahan dan masuk dalam dunia kerja. Tetapi dengan adanya 

pandemic Covid-19 Praktikum Kontrak Bisnis tidak bisa berjalan dengan 

maksimal dikarenakan tidak adanya tatap muka langsung dalam perkuliahan. 

Karena hanya dengan modal pemberkasan saja tidak cukup bagi mahasiswa 

hukum untuk dapat memahami terkait Praktikum Kontrak Bisnis ini. 

 Kami berharap agar dilaksanakan pelatihan pelatihan diluar jadwak 

perkuliahan yang bersifat mengasah softskill mahasiswa Hukum seperti salah 

satunya adalah Praktikum Kontrak Bisnis supaya ketika lulus dari bangku 

perkuliahan nanti ada keahlian yang dibawa oleh mahasiswa Hukum Umsida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


