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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadiran Allah SWT 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 

terutama 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, serta rekan-rekan 

yang telah banyak memberikan dukungan dan kerjasama yang baik. Kami 

menyadari bahwa susunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Demikian buku ini kami buat sebagimana mestinya. Semoga bermanfaat 

bagi semua.  

 

 

      Sidoarjo, 14 Juni 2020 

   

        

    Hukum 6A1 
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BIODATA MAHASISWA 

PRAKTIKUM KONTRAK BISNIS 

PRODI HUKUM FBHIS UMSIDA 

T.A. 2019-2020 
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3.       4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantika Evita Nancy Fanizsia 

162040100042 

Sidoarjo, 04 Oktober 1998 

Ig : cantikaevitanf 

 

 

Ningsriati 

162040100053 

Lamongan, 01 Oktober 1984 

Ig : ningsriajah 

 

Cherin Ayudia Sari 

172040100001 

Sidoarjo, 25 Mei 1998 

Ig : chrn_ay 

 

Ananda Wahyu Nursukma 

172040100003 

Sidoarjo, 28 Juli 1998 

Ig : awn_nanda6 
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Alingga Rahma Ynuita 

172040100011 

Kefamenanu, 28 Juni 1999 

Ig : lingga_yunita04 

 

 

Lisa Alfiana 

172040100012 

Sidoarjo, 08 Desember 1998 

Ig : lisaalfianaa 

 

Nana Mardiana 

172040100015 

Pasuruan, 06 Maret1999 

Ig : nana_mardiaana 

 

Damar Wulayana 

172040100019 

Surabaya, 09 Februari 1999 

Ig : esbatukristal09 

 

Syntia Puspita Andini Ika H.P. 

172040100021 

Sidoarjo, 26 Januari 1999 

Ig : syntiapuspita99 

 

 

Hanin Ramadhanti 

172040100022 

Sidoarjo, 13 Januari 1999 

Ig : hanin_rama22 
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Apriliya Nursya’bani Bachtyar 
172040100023 

Mojokerto, 16 April 1999 

Ig : aprilnb_ 

 

 

Happy Purwanto 

172040100024 

Jepara, 01 Februari 1997 

Ig : happypurwanto37 

 

Moch. Ayub Abdul Aziz 

172040100025 

Surabaya, 03 Oktober 1998 

Ig : ayub_aziz03 

 

Yuli Rahmawati 

172040100027 

Surabaya, 14 Juli 2000 

Ig : ylrahmwt 

 

Rudy Condro 

172040100035 

Kediri, 15 Desember 1998 

Ig : rudy_ndro 

 

 

Fadia Rozika Aitama 

172040100040 

Sidoarjo, 26 November 1998 

Ig : fadiarozikaa 
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Hendra Ahmad 

172040100042 

Sidoarjo, 18 November 1997 

Ig : hendraahmd 

 

 

Lia Andriani 

172040100044 

Sidoarjo, 10 Februari 1999 

Ig : liaands99 

 

Tahta Pertiwi 

172040100047 

Sidoarjo, 28 September 1999 

Ig : tahtapertiwi 

 

Henrieta Permata Insani 

172040100048 

Jombang, 09 Maret 1999 

Ig : retainsani 

 

Damaiyanti Zulfatal Mawa 

172040100050 

Jombang, 25 Juli 1998 

Ig : damaiyanti.zm 

 

 

Asri Widya Trisnani 

172040100052 

Pasuruan, 31 Mei 1999 

Ig : asriwidya31 
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23.       24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.       26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Ali Akbar 

172040100062 

Surabaya, 17 Agustus 1997 

Ig : aliakbar._17 

 

Okviani Assa Anggraini 

172040100063 

Purwakarta, 02 Oktober 1998 

Ig : viassanggraini__ 

 

Anis Fitria 

172040100070 

Sidoarjo, 03 Maret 1998 

Ig : ansfit__ 

 

 

Fandi Achmad 

172040100074 

Sidoarjo, 16 Juli 1999 

Ig : fandi_pcmt_93 
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SUSUNAN KELOMPOK 

 

KELOMPOK 1 : 

NO NAMA NIM 

1. Syntia Puspita Andini Ika H.P. 172040100021 

2. Rudy Condro 172040100035 

3. Fadia Rozika Aitama 172040100040 

4. Tahta Pertiwi 172040100047 

5. Asri Widya Trisnani 172040100052 

 

KELOMPOK 2 : 

NO NAMA NIM 

1. Cantika Evita Nancy Fanizsia 162040100042 

2. Ningsriati 162040100053 

3. Ananda Wahyu Nursukma 172040100003 

4. Alingga Rahma Ynuita 172040100011 

5. Yuli Rahmawati 172040100027 

6. Muhammad Ali Akbar 172040100062 

 

KELOMPOK 3 : 

NO NAMA NIM 

1. Cherin Ayudia Sari 172040100001 

2. Lisa Alfiana 172040100012 

3. Nana Mardiana 172040100015 

4. Hanin Ramadhanti 172040100022 

5. Apriliya Nursya’bani Bachtyar 172040100023 

 

KELOMPOK 4 : 

NO NAMA NIM 

1. Moch. Ayub Abdul Aziz 172040100025 

2. Henrieta Permata Insani 172040100048 

3. Damaiyanti Zulfatal Mawa 172040100050 

4. Okviani Assa Anggraini 172040100063 

5. Fandi Achmad 172040100074 

 

KELOMPOK 5 : 

NO NAMA NIM 

1. Damar Wulayana 172040100019 

2. Happy Purwanto 172040100024 

3. Hendra Ahmad 172040100042 

4. Lia Andriani 172040100042 

5. Anis Fitria 172040100070 
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BERKAS-BERKAS 

PERJANJIAN KERJA 
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PT. WASKITA KARYA 

Rukan Sentra Bisnis Artha Gading, Blok 27EW No. 145-126,Dukuh 

Menanggal, Surabaya 2604 

Phone : 021-26240495 

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

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) 

Nomor : 026/HRD/PKWT/VIII/2020  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

I.  Nama    : ERWANTO W. 

Jabatan    : DIREKTUR  

Instansi    : PT. WASKITA KARYA 

Alamat     : Jln.Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur 

                                                                                                         

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Progrestek Abdibhakti 

Lokakarya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.  

  

II. Nama Lengkap    : FAUZAN AKBAR 

 No. KTP/ SIM    : 9999590260495  

Tempat, Tgl. Lahir   : Jakarta, 04 Juli 1995  

Alamat  : Jln.Ketintang Surabaya   

 Telepon/HP     : 0819599654 

 Email      : berkarya46@yahoo.co.id  

  

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

disebut PIHAK KEDUA.  

  

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh  (20-03-

2020). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, 

dengan isi sebagai berikut:   

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM  

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.  
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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 27EW No.145-126), 

Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawatimur 2604.  

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

PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal Duapuluh 

satu, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh (21-03-2020) sampai dengan 

tanggal Duapuluh, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh Satu (20-03-2021).  

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 (satu) tahunkepada 

PIHAK PERTAMA; sedangkan PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu 

memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.   

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.  
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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.   

 

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 

 

 

 

 

   (ERWANTO WIBISONO)            (FAUZAN AKBAR)     
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PT. SUMBER SEJAHTERA 

Rukan Sentra Bisnis Artha Gading, Blok 46WA No. 4546-4647, Gunung Sari, 

Surabaya 26274 

Phone : 021-12367878 

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

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT )  

Nomor : 095/HRD/PKWTT/VIII/2020 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

  

1. Nama Lengkap : Bangun Wahyu  

Alamat     : Jl. Raya Keputih No 24 Surabaya  

Jabatan              : Pemilik / Manager / Direktur PT. SUMBER  

  SEJAHTERA  

No. KTP              : 99994443390 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :  

Perusahaan    :PT.SUMBER     SEJAHTERA 

Alamat     : Jl. Raya Keputih No. 24 Surabaya 

Bidang usaha   : Digital Agency  

Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK 

PERTAMA.  

 

2. Nama Lengkap : Moch. Ujang 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 01 Oktober 1996  

Alamat   : Jl. Darmo Surabaya  

No. KTP   : 9996780932558 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Selanjutnya di dalam surat 

perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.  

  

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan 

syaratsyarat sebagai berikut :  

 

PASAL 1 

KETENTUAN UMUM  

1. Perusahaan (PT. SUMBER SEJAHTERA) adalah milik PIHAK PERTAMA 

dan PIHAK PERTAMA mempunyai kuasa penuh akan untuk menetapkan 

kebijakan dan peraturan di dalam Perusahaan (PT. SUMBER SEJAHTERA).  

2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA 

sebagai karyawan / pekerja waktu penuh perusahaan (PT. SUMBER 

SEJAHTERA) yang terletak (JL. Raya Keputih No. 24, dalam bidang usaha 

(Digital Agency)  
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3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan waktu 

penuh PIHAK PERTAMA dalam posisi jabatan kerja (Finance) yang cakupan 

kerjanya diterangkan pada pasal 5.  

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati surat perjanjian 

ini. Dan PIHAK KEDUA bersedia menaati tata tertib dan peraturan yang telah 

ditetapkan perusahaan (PT. SUMBER SEJAHTERA).  

 

PASAL 2 

WAKTU BERLAKU 

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 PIHAK KEDUA berada 

dalam masa pelatihan dan percobaan (probation) hingga tanggal 1 Maret 2021 

Setelah berhasil melalui masa probation, maka PIHAK KEDUA ditetapkan 

sebagai Karyawan Tetap Perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA].  

 

PASAL 3 

HAK 

1. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :  

a. Mendapat kontribusi dari PIHAK KEDUA berupa hasil dari pekerjaan 

sesuai dengan posisi kerja yang PIHAK KEDUA dapat pada pasal 1 ayat 

(2).  

b. Membuat ketetapan, peraturan, dan kebijakan perusahaan [PT. SUMBER 

SEJAHTERA.  

c. Mengawasi, mengkoordinir, menegur, dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.  

d. Memindahkan, menaikkan, atau menurunkan posisi dan jabatan kerja 

PIHAK KEDUA. Dalam hal apabila terjadi, penyesuaian isi surat perjanjian 

kerja ini akan diatur kemudian di dalam Adendum.    

e. Meningkatkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada 

pasal 7.  

f. Memotong atau menurunkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang 

terdapat pada pasal 7 apabila menemukan PIHAK KEDUA tidak memenuhi 

peraturan perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA] yang ditetapkan 

PIHAK PERTAMA.  

2. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :  

a. Mendapat upah, tunjangan, dan atau bonus dari PIHAK PERTAMA sesuai 

pasal 7..  

b. Mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.  

c. Mendapatkan dan atau menggunakan fasilitas dan pelatihan yang disediakan 

PIHAK PERTAMA.  

d. Mendapatkan hak waktu kerja yang disebut pada pasal 6 ayat (2).  
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PASAL 4 

KEWAJIBAN 

1. Kewajiban dan kewenangan PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA secara penuh.  

b. Memberikan arahan dan putusan sesuai lingkup pekerjaan kepada PIHAK 

KEDUA.  

c. Menjaga nama baik perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA].  

2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :  

a. Memahami dan melaksanakan visi dan misi perusahaan [PT. SUMBER 

SEJAHTERA] secara penuh dan bertanggung jawab.  

b. Bekerja dan melaksanakan tugas sesuai posisi kerja yang telah ditetapkan 

secara penuh dan bertanggung jawab.  

c. Memenuhi waktu kerja.  

d. Mengikuti program-program dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan 

perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA].  

e. Menjaga nama baik perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA].  

f. Menjaga dan merawat aset, fasilitas, dan kerahasiaan data-data perusahaan [PT. 

SUMBER SEJAHTERA].  

g. Menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan perusahaan 

[PT. SUMBER SEJAHTERA].  

  

PASAL 5 

CAKUPAN KERJA 

Cakupan kerja PIHAK KEDUA adalah melaksanakan berbagai kegiatan Produksi 

di dalam perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA] yang ditugaskan oleh PIHAK 

PERTAMA, ikut membantu melakukan kegiatan lain di dalam perusahaan [PT. 

SUMBER SEJAHTERA] saat diperlukan, dan ikut membantu kegiatan 

perusahaan mitra [PT. SUMBER SEJAHTERA] saat diperlukan.  

 

PASAL 6 

WAKTU KERJA 

1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi waktu kerja 7 (tujuh) jam kerja sehari dalam 

6 (enam) hari kerja setiap minggunya atau 42 (empat puluh dua) jam kerja 

selama seminggu di luar jam istirahat.  

2. Waktu kerja adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di 

luar perjanjian kerja ini.  

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :  

a. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari kerja sesuai waktu 

kerja.  

b. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari bekerja sesuai 

waktu kerja.  
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c. Cuti sebanyak 1 (satu) hari setelah 1 (satu) bulan bekerja sesuai waktu kerja 

dan hak ini tidak dapat diakumulasikan dengan hari setelahnya setelah 1 

(satu) bulan tersebut berlalu.  

d. Izin libur bekerja di luar cuti setelah mendapat persetujuan dan konsekuensi 

yang disetujui oleh pihak berwenang di perusahaan [PT.SUMBER 

SEJAHTERA].  

 

PASAL 7 

UPAH & TUNJANGAN 

1. Pada saat masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok 

dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.5.500.000dan Tunjangan sebesar 

Rp.3000.000setiap bulannya setelah memenuhi waktu kerja yang telah 

disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.  

2. Setelah melewati masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah 

pokok dari PIHAK PERTAMA sebesarRp.5.500.000setiap bulannya, 

Tunjangan seperti yang tertulis pada ayat (2), dan Bonus seperti yang tertulis 

pada ayat (3) setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 6 

dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.  

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tunjangan diluar upah pokok sebagai 

berikut :  

a. Tunjangan transportasi dan komunikasi, sebesar Rp.1.000.000,00 

b. Tunjangan uang makan, sebesar Rp.1.500.000,00 

c. Tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja, sebesar Rp.1.500.000,00 

4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bonus dan komisi di luar upah pokok 

sebagai berikut :  

a. Bonus Tidak Ambil Cuti, sebesar upah 1 hari kerja di bulan bersangkutan.  

b. Bonus Lain, besaran nya tergantung terhadap prestasi yang dilakukan, 

sesuai dengan kebijakan yang ditentukan perusahaan [PT. SUMBER 

SEJAHTERA].  

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi waktu kerja sesuai dengan pasal 6 

maka upah, bonus, dan tunjangan akan diupayakan untuk dihitung seadil-

adilnya oleh PIHAK PERTAMA.  

6. PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana yang telah 

disepakati oleh para karyawan sebagai dana talangan umat untuk kepentingan 

para karyawan sendiri, dan bersedia ditarik dan dikelola setiap bulan oleh 

PIHAK PERTAMA. Adapun apabila ada, maka PIHAK KEDUA bersedia 

untuk membayar sejumlah dana Tabarru atau jaminan sosial yang 

pengelolaannya ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA demi keuntungan PIHAK 

KEDUA sendiri.  

7. Dalam hal terjadi peningkatan Upah Pokok dan atau Tunjangan yang dilakukan 

oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat 
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untuk tidak menerbitkan Adendum kecuali terjadi kejadian yang memaksa 

kedua belah pihak untuk menerbitkannya.  

 

PASAL 8 

PEMBERHENTIAN PERJANJIAN 

Pemberhentian perjanjian ini dapat terjadi apabila :  

1. PIHAK PERTAMA secara sepihak memberhentikan PIHAK KEDUA 

dikarenakan:  

a. PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA].  

b. Kebijakan yang diambil demi kepentingan perusahaan [PT.SUMBER 

SEJAHTERA].  

2. PIHAK KEDUA melakukan pengunduran diri dengan ketentuan:  

a. PIHAK KEDUA telah melewati masa kerja selama 2 (dua) tahun dengan 

menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada 

PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 

pengunduran dirinya, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di 

luar perjanjian ini.  

b. PIHAK KEDUA bersedia untuk bertanggung jawab dalam mencari 

karyawan baru yang akan menggantikan dirinya sebelum pengunduran 

dirinya dilakukan, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA secara 

terpisah di luar perjanjian ini. Karyawan baru haruslah orang yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan [PT. SUMBER 

SEJAHTERA].  

c. PIHAK KEDUA bersedia untuk memberi pelatihan kepada karyawan baru 

yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum 

pengunduran dirinya terjadi, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK 

PERTAMA di luar perjanjian ini.  

 

PASAL 9 

KELALAIAN 

Apabila ditemukan kelalaian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA 

berhak memberikan teguran baik tertulis atau lisan. Pada teguran yang ketiga 

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengikutsertakan surat penalti atau hukuman 

dan atau surat perintah pemberhentian kerja kepada PIHAK KEDUA.  

  

 

PASAL 10 

PERUBAHAN 

Perubahan isi surat perjanjian dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA menemui kesepakatan bersama untuk mengubah isinya. 

Perubahan isi surat perjanjian ini diatur kemudian dalam bentuk Adendum yang 
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harus ditandatangani kedua belah pihak pada surat perjanjian tertulis yang 

bermaterai.  

  

PASAL 11 

PERSELISIHAN 

Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian dan atau ketika masa 

perjanjian berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah 

pihak akan menyelesaikannya melalui peraturan hukum yang berlaku.  

 

PASAL 12 

FORCE MAJEUR 

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, 

penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, 

banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan 

besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan 

kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap 

perjanjian ini.  

  

Demikian Surat Perjanjian Kerja [PT. SUMBER SEJAHTERA] ini dibuat, setelah 

kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela 

tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya di 

atas materai Rp.6000,-.  

 

Dibuat di : Surabaya 

Hari / Tanggal : Selasa/ 4 Februari 2020 

  

   

  PIHAK PERTAMA                 PIHAK KEDUA  

  

  

  

 

   (Bangun Wahyu)                (Moch. Ujang) 
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PERJANJIAN  KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU 

No.  109/PKWT/PT.ANGGUN SEJAHTERA/HRD/V/2020 

 

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Anggun Sejahtera di Jl. 

Ahmad Yani no.23 , Kab/Kota. Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. Nama : DEFGHI SATRIA UTAMA 

Jabatan : DIREKTUR 

Perusahaan : PT.ANGGUN SEJAHTERA 

Alamat Perusahaan : JL. AHMAD YANI NO.23 - SURABAYA 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.ANGGUN SEJAHTERA, yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 

2. Nama : SAQUEENA 

NIK : 3515064410970005 

Jenis Kelamin : PEREMPUAN 

Tempat/ Tanggal Lahir : SIDOARJO/ 04 OKTOBER 1997 

Alamat : PERUM.KAHURIPAN NIRWANA NO.32 SIDOARJO 

 

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini bertindak sebagai Pekerja disebut sebagai 

PIHAK KEDUA.  

 

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan 

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
PENERIMAAN, TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA 

1) PIHAK PERTAMA setuju mempekerjakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju 
dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA dengan kualifikasi sebagai berikut : 
 
Lokasi Penerimaan : PT. ANGGUN SEJAHTERA 
Jabatan   : ADMIN PRODUKSI 
Sistem Kerja  : JADWAL KERJA NORMAL + LEMBUR 
 

2) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA di PT. ANGGUN SEJAHTERA 

sebagai ADMIN PRODUKSI. 
3) Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan PIHAK KEDUA sesuai dengan uraian pekerjaan 

yang diinstruksikan oleh PIHAK PERTAMA. 
4) PIHAK KEDUA sewaktu - waktu dapat diatur kembali penempatannya sesuai dengan 

kebutuhan operasional PIHAK PERTAMA ,setelah dikeluarkannya Surat Rotasi/Mutasi 
dari PIHAK PERTAMA. 

5) PIHAK PERTAMA tidak menyediakan tempat tinggal/perumahan untuk PIHAK 
KEDUA. 
 

Pasal 2 
JANGKA WAKTU 

1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020  dan berakhir pada tanggal 23 

Maret 2021. 
2) Bilamana diperlukan, perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atas kesepakatan kedua belah pihak. PIHAK KEDUA akan memberitahukan 
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secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, sekurang-kurangnya 14 (Empat belas) hari 
sebelum perjanjian kerja ini berakhir. 

3) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, maka 
PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 
minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. 
 

Pasal 3 
UPAH DAN TUNJANGAN LAIN-LAIN 

1) Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK PERTAMA akan membayar upah sebagai 
berikut : 
a. Upah Pokok    : Rp.        3,000,000.- Per bulan 
b. Tunjangan Daerah   : Rp.        1,500,000.-  Per bulan 

Total Upah Tetap ( a + b)  : Rp.       4,500,000.- Per bulan 

2) PIHAK PERTAMA membayar Tunjangan Kehadiran sebesar Rp. 100,000.- Per hari, 
pembayaran berdasarkan Kehadiran PIHAK KEDUA. 

3) PIHAK KEDUA akan menerima Upah Lembur dengan tarif per jam : 1/173 x Upah Tetap 
atau sebesar :  
- Tarif Lembur    : Rp.  10,000- Per jam 

4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan kerja Lembur, PIHAK KEDUA akan menerima : 
- Uang Transport Lembur ( berlaku di hari libur/hari libur resmi pemerintah) :  

Rp. 10,000.- Per hari. 
- Uang Makan Lembur Siang minimal 3 jam melalui jam 15:00 s/d 18:00 WIB  

( berlaku di hari libur/hari libur resmi pemerintah) :  
Rp. 10,000- Per hari. 

- Uang Makan Lembur Malam minimal 5 jam melalui jam 19.00 s/d 21.00 WIB :  
Rp. 10,000.- Per hari 

- Uang Makan Lembur Pagi minimal 2 jam sebelum jam 07.00 WIB : 
 Rp. 10,000.- Per hari 

5) Apabila PIHAK KEDUA melakukan Dinas Luar : 
- Biaya Akomodasi sesuai tarif hotel/maksimal : Rp. 300,000.- Per hari (dibuktikan 

dengan Kwitansi/Tagihan hotel). 
- Uang Harian Dinas Luar  : Rp.            100,000.- Per hari 
- Uang Makan Dinas Luar    

Per sekali makan   : Rp.                50,000.- Per hari 
6) Pembayaran upah dan tunjangan lainnya berdasarkan Time Sheet asli PIHAK KEDUA 

yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.  
7) Pembayaran upah dan tunjangan lain-lain sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1), 

(2), (3), (4), (5) pasal ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA setiap  tanggal 05 pada bulan berikutnya. 
8) Pembayaran upah dan tunjangan lain-lain sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini 

akan dilakukan melalui transfer kepada rekening Bank PIHAK KEDUA dengan atas 
nama bank milik PIHAK KEDUA.  

9) Apabila PIHAK KEDUA akan merubah rekening bank maka PIHAK KEDUA harus 
memberitahukan rencana perubahan tersebut minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum 
tanggal pembayaran tiba. 

10) Upah /Gaji yang diterima PIHAK KEDUA akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh 21) 
sesuai dengan perhitungan yang berlaku. 
 

Pasal 4 
PESANGON 

1) PIHAK KEDUA secara tidak langsung akan mendapatkan Uang Pesangon perbulannya 
sebesar : Rp 375,000 , yang pengelolaannya melalui Program DPLK (Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak 
mendapatkan Buku Tabungan DPLK tersebut. 

 
Pasal 5 

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN 

1) Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Hari 
Raya Keagamaan (THRK) kepada PIHAK KEDUA saat hari raya tiba, jumlah THRK 
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tersebut dibayarkan secara pro-rate dari Upah Tetap berdasarkan tanggal mulai kerja 
PIHAK KEDUA. 

2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) diberikan lewat transfer bank kepada PIHAK 

KEDUA pada saat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya. 
 
 
 

Pasal 6 

FASILITAS KESEHATAN DAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA 

1) Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK 

KEDUA : 
a. Fasilitas kesehatan  melalui Program BPJS Kesehatan sebagai Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan dengan perhitungan : 

1. 4,00% menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA; dan  

2. 0,50% menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. 
b. Kepesertaan Program BPJS ketenagakerjaan dengan nilai premi total yang 

ditanggung PIHAK PERTAMA sebesar 5,74% (Lima Koma Tujuh Puluh Empat 
Persen) x Upah Tetap per bulan dengan rincian : 
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,74%; 
2. Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7%; 
3. Jaminan Kematian (JK) 0,3%;  

Untuk Kepesertaan Program BPJS ketenagakerjaan dengan nilai iuran yang 

ditanggung PIHAK KEDUA sebesar 2% (Dua Persen) x Upah Tetap per bulan. 

 
Pasal 7 
CUTI 

1) PIHAK KEDUA berhak atas cuti selama 12 (Dua Belas) hari kerja, setiap kali PIHAK 

KEDUA telah bekerja selama 12 (Dua Belas) bulan berturut-turut di perusahaan PIHAK 

PERTAMA. Hak cuti baru dapat digunakan setelah hak cuti lahir sepanjang tidak 
mengganggu kelancaran pekerjaan. 

2) Cuti yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) sudah termasuk cuti bersama. Yang 
diberlakukan oleh Pemerintah dengan ketentuan yang mengaturnya. 

3) Bilamana PIHAK KEDUA akan menggunakan hak cuti sebagaimana disebutkan pada 
ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan 2 (Dua) minggu 
sebelum pelaksanaan cuti dimulai untuk memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA. 

4) PIHAK PERTAMA tidak membayarkan cuti tahunan PIHAK KEDUA yang tidak 
terpakai dan tidak ada bukti penolakan dari PIHAK PERTAMA kecuali diatur lain dalam 
peraturan khusus mengenai cuti. 

 
Pasal 8 

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN 

1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA dengan tetap 
memperoleh pembayaran upah penuh dalam keadaan sebagai berikut : 
a. Ijin 3 (Tiga) hari kerja, jika PIHAK KEDUA menikah untuk pertama kali,. 
b. Ijin 2 (Dua) hari kerja, jika istri atau suami atau ayah atau ibu atau mertua atau anak 

kandung atau menantu PIHAK KEDUA meninggal dunia. Jika 2 (dua) orang atau 
lebih meninggal bersamaan waktunya, maka Ijin Meninggalkan Pekerjaan tetap 
hanya 2 (Dua) hari kerja. 

c. Ijin 2 (Dua) hari kerja , jika istri PIHAK KEDUA melahirkan atau keguguran 
kandungan. 

d. Ijin 2 (Dua) hari kerja, jika anak PIHAK KEDUA menjalani upacara khitanan atau 
baptis. 

e. Ijin 2 (Dua) hari kerja, jika PIHAK KEDUA menikahkan anaknya. 
f. Ijin 1 (Satu) hari kerja, jika anggota keluarga dalam satu rumah PIHAK KEDUA 

meninggal dunia. 
Pasal 9 

HARI KERJA, JAM KERJA DAN ISTIRAHAT 
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PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja sesuai jam kerja yang berlaku di PT.ANGGUN SEJAHTERA, 

yaitu 8 (Delapan) jam dalam sehari, dengan 5 (Lima) hari kerja: 

- Senin s/d Jum’at : Pkl. 07.00 s/d 16.00 WIB. 
 

Pasal 10 
HARI LIBUR 

1) Hari libur di PT.ANGGUN SEJAHTERA adalah Hari Sabtu, Minggu dan Hari libur resmi yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

2) Dalam hal ini pekerjaan menghendaki PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan pada 
hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan 
memberitahukan kepada PIHAK KEDUA sebelumnya dan PIHAK KEDUA wajib 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 
 

Pasal 11 
LEMBUR 

1) PIHAK KEDUA wajib melakukan kerja lembur bilamana : 
a. Diperlukan dalam situasi yang mendesak atau terjadai keaan darurat. 
b. Bila Regu atau Pihak lain yang harus menggantikan tugas PIHAK KEDUA 

berhalangan hadir atau tidak dapat melakukan pekerjaannya. 
2) Kerja lembur yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau perintah 

kerja terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan atau perintah kerja, 
PIHAK KEDUA tidak berhak atas upah lembur. 

3) Persetujuan atau perintah lembur yang dimaksud dalam pasal ini ayat (2) dapat 
dibuktikan kebenarannya dengan bukti yang sah. 

 

Pasal 12 

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 

1) PIHAK KEDUA wajib : 

1. Memakai tanda pengenal (Badge) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA selama 
jam bekerja berlangsung atau berada di lingkungan kerja PT.ANGGUN SEJAHTERA, dan 
tanda pengenal tersebut wajib dikembalikan apabila hubungan kerja berakhir. 

2. Menjaga kesehatan rohani dan jasmani sehingga dapat menjaga tugas atau pekerjaan 
sebaik-baiknya. 

3. Berada atau hadir di tempat tugas masing-masing tepat pada waktunya dan pulang 
meninggal pekerjaan tidak boleh lebih awal dari waktu yang telah disepakati 
dan/atau ditetapkan. 

4. Mencatatkan/mengisi dan menandatangani daftar hadir/absensi pada tempat yang 
telah ditetapkan pada waktu masuk atau pulang bekerja dan harus diisi oleh 
Karyawan sendiri. Bilamana tidak melakukan pengisian  daftar absensi tersebut yang 
bersangkutan dianggap mangkir. 

5. Mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang 
diberikan oleh PIHAK PERTAMA berwenang memberikan petunjuk atau instruksi 
tersebut dengan sebaik-baiknya. 

6. Melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh PIHAK 

PERTAMA termasuk melaksanakan pekerjaan lembur. 

7. Melakukan atau menunjukkan prestasi kerja yang baik untuk kelancaran jalannya 
PIHAK PERTAMA. 

8. Memelihara dan menjaga rahasia Perusahaan PIHAK PERTAMA terhadap siapapun 
mengenai segala yang diketahuinya tentang perusahaan PIHAK PERTAMA. 

9. Melaporkan/memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA bilamana ada perubahan 
atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan alamat dan sebagainya. 

10. Memeriksa semua alat-alat kerja, dan sebagainya sebelum mulai bekerja dan atau 
akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan 
kerusakan-kerusakan atau bahaya yang berakibat mengganggu pekerjaan. 
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11. Memelihara dan menjaga barang, data, dan informasi milik Perusahaan PIHAK 

PERTAMA termasuk barang, data, dan informasi yang menjadi kuasa Perusahaan 
dengan baik dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau mengguanakan tidak 
sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di Perusahaan PIHAK 

PERTAMA. Bila ada penyimpangan dalam penggunaan barang, data, dan informasi 
milik Perusahaan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Perusahaan 
PIHAK PERTAMA. Bila ada kerusakan dalam menggunakan barang, data, dan 
informasi milik Perusahaan yang disebabkan kecerobohan atau kesalahan Karyawan, 
maka Karyawan tersebut harus membayar ganti-rugi. 

12. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keserasian lingkungan kerja. 

13. Bekerja dengan jujur, dan tertib, cermat, penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

14. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan semua 
Karyawan. 

15. Menciptakan atau memelihara suasanan kerja yang baik. 

16. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kapada tamu menurut bidang 
tugasnya masing-masing. 

17. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap tamu, 
sesama Karyawan, dan terhadap atasan. 

18. Menolak setiap pemberian atau janji atau perlakuan yang diberikan oleh siapapun 
juga atau melakukan perbuatan yang berakibat langsung atau tidak langsung 
merugikan PIHAK PERTAMA, baik materiil maupun immaterial. 

19. Menolak atau tidak melakukan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA baik langsung 
maupun tidak langsung. 

20. Menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik PIHAK PERTAMA baik 
didalam maupun di luar Perusahaan. 

21. Menghindari perbuatan yang tercela, seperti membuat keributan, keonaran, 
pertengkaran, perkelahian dan lain-lain yang berakibat mengganggu kelancaran dan 
ketenangan bekerja dalam lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA. 

2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan : 

1. Menerima imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lain 
dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. 

2. Membawa atau menggunakan barang-barang atau alat-alat milik PIHAK PERTAMA 

ke luar dari lingkungan Perusahaan tersebut tanpa izin dari Pimpinan Perusahaan 
PIHAK PERTAMA yang berwenang. 

3. Menyalahgunakan wewenangnya. 

4. Membawa senjata api atau tajam ke dalam lingkungan Perusahaan PIHAK 

PERTAMA. 

5. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya Perusahaan 
sabotase). 

6. Membujuk atau menghasut agar Karyawan tidak masuk kerja, atau membujuk atau 
menghasut Karyawan untuk melanggar peraturan Perusahaan. 

7. Meninggalkan tempat pekerjaannya pada waktu jam kerja sepengetahuan dan/atau 
izin dari PIHAK PERTAMA. 

8. Dilarang membuat pengumuman (tertulis) tanpa izin.. 

9. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan mamasuki 
ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas perintah atau izin PIHAK 

PERTAMA. 

10. Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan 
daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungan 
dengan pekerjaannya tanpa izin PIHAK PERTAMA; atau 

3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas : 
a. Apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerusakan kendaraan milik PIHAK 

PERTAMA atau Pihak Lain yang menuntut ganti rugi yang disebabkan kelalaian dari 
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab menyelesaiakan 
sampai tuntas tanpa melibatkan PERTAMA.. 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 19  

 

Pasal 13 
PERINGATAN 

1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi peringatan secara lisan atau tertulis kepada 
PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran tata tertib kerja Perusahaan antara lain sebagai 
berikut : 
a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1); 
b. Melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum pasa pasal 12 ayat (2); 
c. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan; 
d. Mencatat atau mengabsenkan absensi Karyawan lainnya, baik pada waktu masuk 

kerja atau pada saat pulang; 
e. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja, petunjuk-petunjuk atasan 

dan sebagainya; 
f. Menolak perintah yang layak; 
g. Menunaikan atau menjalankan kewajiban secara sembarangan atau asal-asalan atau 

serampangan; 
h. Karyawan melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau karena 

Karyawan mengabaikan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh Karyawan yang 
baik; 

2) Jika PIHAK KEDUA melakukan salah satu atau lebih perbuatan-perbuatan yang disebut 
di bawah ini PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan terakhir : 
a. Menolak perintah atau penugasan yang layak diberikan oleh atau atas nama 

Perusahaan PIHAK PERTAMA. 

b. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat lagi 
menjalankan pekerjaannya; 

c. Tidak cakap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA 
dan melanggar ketentuan yang ditetapkan Perusahaan PIHAK PERTAMA yang 
dapat dikenakan peringatan terakhir. 

3) Apabila setelah PIHAK KEDUA mendapatkan peringatan terakhir masih tetap 
melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), (2) pasal ini, maka PIHAK 

PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini dan PIHAK KEDUA tidak berhak 
menerima ganti rugi apapun, kecuali pembayaran atas hak-hak yang belum diterima. 

4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh 
PIHAK KEDUA selama melayani PIHAK PERTAMA. Apabila dalam hasil evaluasi 
tersebut terdapat hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan ataupun kerugian moral 
dan materi bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri 
Perjanjian Kerja ini secara sepihak. 
 

Pasal 14 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT 

1) Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, selama perjanjian berlaku 
PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA tanpa 
perlu peringatan terlebih dahulu, apabila ternyata PIHAK KEDUA melakukan satu atau 
lebih perbuatan-perbuatan yang disebutkan berikut ini  
a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang. 
b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan; 
c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja 
perusahaan PIHAK PERTAMA atau pada saat jam kerja; 

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA; 
e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau 

PIHAK PERTAMA di lingkungan kerja; 
f. Membujuk teman sekerja atau PIHAK PERTAMA untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.; 
g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya 

barang milik PIHAK PERTAMA yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK 

PERTAMA; 
h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Karyawan PIHAK 

PERTAMA dan/atau pimpinan atau Karyawan PIHAK PERTAMA dalam keadaan 
bahaya di tempat kerja; 
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i. Membongkar atau membocorkan rahasia PIHAK PERTAMA yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara; atau  

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 
penjara 5 (Lima) tahun atau lebih. 

 
 

Pasal 15 
TIDAK MASUK BEKERJA 

- Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja 1 (Satu) hari karena alasan sakit, hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menanganinya. Tanpa 
surat keterangan dokter yang menanganinya, PIHAK KEDUA dianggap tidak masuk 
bekerja tanpa ijin (mangkir). 

- Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK 

PERTAMA, maka upah PIHAK KEDUA dikurangi sebesar jumlah hari kerja dimana 
PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja dikalikan 1/30 dari Gaji Tetap. 

- Jika PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja selama 5 (Lima) hari kerja atau lebih berturut-
turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah 
dipanggil oleh PIHAK PERTAMA 2 (Dua) kali secara patut dan tertulis, maka PIHAK 

PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK 

KEDUA dianggap mengundurkan diri. 
 

Pasal 16 

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN 

 Selama perjanjian ini berlangsung maupun sesudah berakhir, PIHAK KEDUA tidak 
diperkenankan membuka rahasia perusahaan PIHAK PERTAMA kepada siapapun juga, 
kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum. 

 Bilamana PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) maka PIHAK 

PERTAMA menggunakan segala upaya hukum terhadap PIHAK KEDUA, baik secara 
Perdata maupun Pidana. 
 

Pasal 17 

LAIN-LAIN 

1) PIHAK PERTAMA tidak terikat pada janji-janji lisan yang diberikan oleh siapapun juga, 
pada waktu sebelum atau sesudah mulai bekerja yang tidak ditetapkan dalam perjanjian 
ini. 

2) Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini tunduk pada Peraturan 
Ketenagakerjaan yang berlaku. 

 

 

  

 

PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA  

 

 

 

DEFGHI SATRIA UTAMA              SAQUEENA 
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KELOMPOK III 
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PT.HIDUP SEHAT MANDIRI 

Jl. Yosh Sudarso Gedangan Surabaya 

Phone : 021-87654321 

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

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) 
Nomor : 090/HRD/PKWT/VIII/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. Nama  : RINA IKA AFRIANI 

Jabatan  : DIREKTUR 

Instansi  : PT. HIDUP SEHAT MANDIRI 

Alamat   : JL. Yosh Sudarso Gedangan , Surabaya                                                           

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. HIDUP SEHAT MANDIRI, 

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

II. Nama Lengkap  : ALEXANDRA SURATNI 

No. KTP/ SIM  : 12345678911235 

Tempat, Tgl. Lahir  : Surabaya, 07 April 1997 

Alamat : Jalan Fatmawati  

Telepon/HP   : 085214447563 

Email   : alexandrasurat@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-

2020). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, 

dengan isi sebagai berikut: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

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 Asistan Apoteker di lokasi PIHAK PERTAMA yang berlokasi di Jl. 

Yosh Sudarso Gedangan, Surabaya  

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

PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal Dua, bulan 
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Delapan, tahun Dua Ribu Dua Puluh  (02-08-2020) sampai dengan tanggal 

Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-08-2021). 

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 (satu) tahun kepada 

PIHAK PERTAMA; sedangkan PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu 

memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.  

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

masa kontrak, 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). 

 

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 

 

 

 

         (RINA IKA AFRIANI)    (ALEXANDRA SURATNI) 
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KELOMPOK IV 
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PT PELINDO DAYA SEJAHTERA 

Jalan Perak Timur No.620, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60165 

Telepon: (031) 51166384-51166385 Fax: (031) 51166386 

Email : pelindo.daya.sejahtera@gmail.com 

 

 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

Nomor : HK.0501/01290/PKWT-P.III/PDS-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 kerja PT Pelabuhan Indonesia III Kantor Pusat atau unit kerja 

yang lain di perusahaan yang juga ada pekerjaan penunjang serta berdasarkan 

permohonan lamaran kerja yang diterima oleh perusahaan. 

 

Maka pada hari ini Jumat, 31 Januari 2020 bertempat di Surabaya Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua telah bersepakat dan saling menyetujui untuk mengadakan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut : 

 

1. Nama  : Moch. Ayub Abdul Aziz 

Jabatan  : Regional Manager Jawa Timur 

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelindo Daya Sejahtera tentang Pendelegasian 

Kewenangan Penandatangan Di Lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera Nomor : 

PER.08/TR.001 PDS-2019 tanggal 8 April 2019 yang  bertindak untuk dan atas 

nama  PT Pelindo Daya Sejahtera, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut 

sebagai Pihak Pertama. 

 

2. Nama  : Bahrul Alam 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 7 September 1989 

Alamat  : Jl Bawal Batu Merah Rt5 Rw 2, Batu Ampar, Batam 

NIK   : 2171020709890001 

Menurut keterangannya bertindak untuk dan atas nama din  sendiri, selanjutnya di 

dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. 

 

Bahwa dalam Perjanjian ini, definisi atas istilah-istilah merujuk pada pengertian 

di bawah : 

a. Perusahaan adalah PT Pelindo Daya Sejahtera 

b. Mitra Kerja Perusahaan adalah perusahaan pemberi pekerjaan yang 

menyerahkan   sebagian   pelaksanaan pekerjaannya kepada Perusahaan 

mailto:pelindo.daya.sejahtera@gmail.com
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melalui Perjanjian Pemborongan  atau  Perjanjian Penyediaan Jasa 

Pekerja/Buruh. 

c. Pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang ditetapkan sebagai jenis pekerjaan  

penunjang  oleh  Mitra  Kerja/Pemberi  Kerja/User  di lingkungan kerja Mitra 

Kerja/Pemberi Kerja/User. 

 

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 staf Staf BIM di unit kerja PT 

Pelabuhan Indonesia III Kantor Pusat atau unit kerja di Mitra Kerja Perusahaan 

yang ada pekerjaan penunjang lainnya. 

 

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 01 

Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 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 

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 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 28  

 

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: 

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. pekerja/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; 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 29  

 

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 

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  Had  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. 
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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. 

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  Mitre  Kerja 

Perusahaan  yang  berkaitan  dengan pekerjaan/penggunaan  alat-alat 

 yang  berhubungan  dengan pekerjaan. 

e. Menjaga reputasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja  

Perusahaan dan Mitra Kerja Perusahaan. 

f. Memegang teguh rahasia terhadap siapapun mengenai segala apa luasnya 

menurut    penafsiran atau dalam betas 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. 

g. Memperoleh ijin terlebih dahulu dad petugas yang ditunjuk oleh Pihak  

Pertama  serta  menginformasikan  kepada  Mitre  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. 

3. Tidak masuk kerja. 

h. 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. 

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

lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 

j. 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 dad upah yang 

diterima Pihak Kedua setiap bulannya. 

 

Pasal 5 

Hak 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 
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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, make 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. 

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. tercantum  dalam instruksi kerja, standar operasional 

prosedur, ketetapan atau keputusan Pimpinan Perusahaan dan Peraturan 

Perusahaan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan. 

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

semaksimal mungkin dan mutu kerja yang balk, sesuai standar yang ditetapkan  

oleh perusahaan  Pihak  Pertama  dan  Mitra  Kerja Perusahaan. 

5) 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. 
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b. Memindahtangankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada prang 

lain atau pihak lain termasuk rekan kerja tanpa mendapat  persetujuan  

tertulis  terlebih  dahulu  dari  Pihak Pertama. 

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 did (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/atas 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, balk dilakukan sendiri 

ataumenyuruh 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 balk di dalam maupun di  luar 

lingkungan  kerja  Pihak  Pertama  dan  Mitra  Kerja Perusahaan. 

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 PihakPertama, dan Mitra Kerja Perusahaan 

maupun Pemerintahan  

yang sah. 
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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 secara langsung 

maupun tidak langsung dapat merugikan pihak kerja dimana pihak kedua 

bekerja. 

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 

ekerjanya dalam keadaan bahaya sehingga is 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 

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 did sebagaimana ayat 1) Pasal ini tidak 

dilaksanakan, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama sebesar 
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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. 

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. 

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 did 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. 
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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; 

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 sating 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 dad 

pengusaha atau Mitra Kerja Perusahaan. 

4. Melakukan kecerobohan   atau   tindakan   yang   dapat produk-produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan/Mitra Kerja; 

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;Tidak hadir/absen 
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bekerja selama 5 (lima) hail kerja atau lebih secara berturut-turut, atau 

selama 10 hail atau lebih tidak secara berturut-turut dalam sebulan 

tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, 

dianggap dengan sendirinya mengundurkan. 

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 din 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  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. 
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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   berakhimya   jangka  waktu pemberitahuan tertulis kepada Pihak 

Pertama dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan sebanyak 3 (tiga) kali 

secara tertulis dan 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 berakhimya 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 
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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 

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 sating 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 

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

dibebaskan dari kewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA. 

 

Pasal 16 

Penundukan Did terhadap Kontrak 

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

tuntutan  atau  keberatan apapun  sehubungan  dibuatla maupun keabsahan 

Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak . 

 

Pasal 17 

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  Mitra  Kerja  Perusahaan. 

 

Demikian perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 

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 

 

 

 

       Moch. Ayub Abdul Aziz             Bahrul Alam 

 

 

 

Lampiran : 1 (satu) 

PKWT Nomer : HK.0501/01290/PKWT-P.III/PDS-2020 

 

BESARAN UPAH 

No. Jenis 

Upah 

Besaran Perhitungan Keterangan 

1. Upah 

Pokok 

Rp. 

10.000.000,- 

(Sepuluh Juta 

Rupiah) 

Upah selama jangka 

waktu 
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PT. BEKERJALAH 

Jalan Wira Wiri No.F9 Sleman, Surabaya. 

Phone : 021-26240495 

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

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) 

Nomor : 026/HRD/PKWT/VIII/2020  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

I.  Nama    : WALUYO 

Jabatan    : DIREKTUR  

Instansi    : PT. BEKERJALAH 

Alamat     : Jln.Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur 

                                                                                                         

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

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.  

II. Nama Lengkap    : FAHRUL AZIZ 

  No. KTP/ SIM    : 9999590260495  

    Tempat, Tgl. Lahir   : Jakarta, 2 Maret 1995  

Alamat  : Jln.Ketintang Surabaya   

 Telepon/HP     : 0819599654 

 Email      : berkarya@gmail.com  

  

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

disebut PIHAK KEDUA.  

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh  

(23-03-2020). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak 

kerja, dengan isi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

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.  
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Dalam perjanjian kontrak kerja ini, PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan 

sebagai Senior Sales & Marketing di lokasi PIHAK PERTAMA yang berlokasi 

di Jalan Wira Wiri No.F9Sleman, Surabaya. 

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

PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal Duapuluh 

Empat, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh (24-03-2020) sampai dengan 

tanggal DuapuluH Tiga, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh Satu (23-03-

2021).  

2. 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.   

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

mengundurkan diri dengan pemberitahuan lebih dahulu 1 (satu) tahunkepada 

PIHAK PERTAMA; sedangkan PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu 

memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.   

4. 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 
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copy, email, disket, CD, USB maupun dalam bentuk media lainnya; 

kepada atasannya.   

 

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).  

  

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.  
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     PIHAK PERTAMA                  PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

   (WALUYO)     (FAHRUL AZIZ)     
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PT. ANTI 

Jalan Wira Wiri No.F9 Sleman, Surabaya. 

Phone : 021-12367878 

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

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT )  

Nomor : 095/HRD/PKWTT/VIII/2020 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

  

1. Nama Lengkap  : RAHMAT  

 Alamat                : Jl. Gubeng  No. 02  Surabaya  

 Jabatan               : Pemilik / Manager / Direktur PT. SUMBER 

SEJAHTERA  

 No. KTP                  : 99994443390 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :  

  

Perusahaan    : PT. ANTI 

Alamat     : Jalan Wira Wiri No.F9 Sleman, Surabaya. 

Bidang usaha   : Digital Agency  

 

Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK 

PERTAMA.  

  

2. Nama Lengkap  : JAJULI 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Tempat/Tgl Lahir   : Sidoarjo, 01 Agustus 1995  

Alamat                        : Jl. Super, Surabaya  

No. KTP    : 9996780932558 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Selanjutnya di dalam surat 

perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.  

  

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan 

syaratsyarat sebagai berikut :  

 

PASAL 1 

KETENTUAN UMUM 

1. Perusahaan (PT. ANTI) adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

PERTAMA mempunyai kuasa penuh akan untuk menetapkan kebijakan dan 

peraturan di dalam Perusahaan (PT. ANTI).  

2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima PIHAK KEDUA 

sebagai karyawan / pekerja waktu penuh perusahaan (PT. ANTI) yang 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 46  

 

terletak (Jalan Wira Wiri No.F9 Sleman, Surabaya., dalam bidang usaha 

(Digital Agency))  

3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan waktu 

penuh PIHAK PERTAMA dalam posisi jabatan kerja (Finance) yang cakupan 

kerjanya diterangkan pada pasal 5.  

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati surat perjanjian 

ini. Dan PIHAK KEDUA bersedia menaati tata tertib dan peraturan yang 

telah ditetapkan perusahaan (PT. ANTI).  

 

PASAL 2 

WAKTU BERLAKU 

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020 PIHAK KEDUA 

berada dalam masa pelatihan dan percobaan (probation) hingga tanggal 1 

Februari 2021 Setelah berhasil melalui masa probation, maka PIHAK KEDUA 

ditetapkan sebagai Karyawan Tetap Perusahaan [PT. ANTI].  

 

PASAL 3 

HAK 

3. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :  

a. Mendapat kontribusi dari PIHAK KEDUA berupa hasil dari pekerjaan 

sesuai dengan posisi kerja yang PIHAK KEDUA dapat pada pasal 1 ayat 

(2).  

b. Membuat ketetapan, peraturan, dan kebijakan perusahaan PT. ANTI.  

c. Mengawasi, mengkoordinir, menegur, dan memberhentikan PIHAK 

KEDUA.  

d. Memindahkan, menaikkan, atau menurunkan posisi dan jabatan kerja 

PIHAK KEDUA. Dalam hal apabila terjadi, penyesuaian isi surat 

perjanjian kerja ini akan diatur kemudian di dalam Adendum.    

e. Meningkatkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada 

pasal 7.  

f. Memotong atau menurunkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang 

terdapat pada pasal 7 apabila menemukan PIHAK KEDUA tidak 

memenuhi peraturan perusahaan [PT. SUMBER SEJAHTERA] yang 

ditetapkan PIHAK PERTAMA.  

4. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :  

a. Mendapat upah, tunjangan, dan atau bonus dari PIHAK PERTAMA sesuai 

pasal 7..  

b. Mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.  

c. Mendapatkan dan atau menggunakan fasilitas dan pelatihan yang 

disediakan PIHAK PERTAMA.  

d. Mendapatkan hak waktu kerja yang disebut pada pasal 6 ayat (2).  
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PASAL 4 

KEWAJIBAN 

1. Kewajiban dan kewenangan PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA secara penuh.  

b. Memberikan arahan dan putusan sesuai lingkup pekerjaan kepada PIHAK 

KEDUA.  

c. Menjaga nama baik perusahaan [PT. ANTI].  

2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :  

a. Memahami dan melaksanakan visi dan misi perusahaan [PT. ANTI] secara 

penuh dan bertanggung jawab.  

b. Bekerja dan melaksanakan tugas sesuai posisi kerja yang telah ditetapkan 

secara penuh dan bertanggung jawab.  

c. Memenuhi waktu kerja.  

d. Mengikuti program-program dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan 

perusahaan [PT. ANTI].  

e. Menjaga nama baik perusahaan [PT. ANTI].  

f. Menjaga dan merawat aset, fasilitas, dan kerahasiaan data-data perusahaan 

[PT. ANTI].  

g. Menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan 

perusahaan [PT. ANTI].  

 

PASAL 5 

CAKUPAN KERJA 

 Cakupan kerja PIHAK KEDUA adalah melaksanakan berbagai kegiatan Produksi 

di dalam perusahaan [PT. ANTI] yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA, ikut 

membantu melakukan kegiatan lain di dalam perusahaan [PT. ANTI] saat 

diperlukan, dan ikut membantu kegiatan perusahaan mitra [PT. ANTI] saat 

diperlukan.  

 

PASAL 6 

WAKTU KERJA 

1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi waktu kerja 7 (tujuh) jam kerja sehari 

dalam 6 (enam) hari kerja setiap minggunya atau 42 (empat puluh dua) jam 

kerja selama seminggu di luar jam istirahat.  

2. Waktu kerja adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di 

luar perjanjian kerja ini.  

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :  

a. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari kerja sesuai waktu 

kerja.  

b. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari bekerja sesuai 

waktu kerja.  
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c. Cuti sebanyak 1 (satu) hari setelah 1 (satu) bulan bekerja sesuai waktu kerja 

dan hak ini tidak dapat diakumulasikan dengan hari setelahnya setelah 1 

(satu) bulan tersebut berlalu.  

d. Izin libur bekerja di luar cuti setelah mendapat persetujuan dan konsekuensi 

yang disetujui oleh pihak berwenang di perusahaan [PT. ANTI].  

 

PASAL 7 

UPAH & TUNJANGAN 

1. Pada saat masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok 

dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.5.500.000dan Tunjangan sebesar 

Rp.3000.000setiap bulannya setelah memenuhi waktu kerja yang telah 

disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.  

2. Setelah melewati masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah 

pokok dari PIHAK PERTAMA sebesarRp.5.500.000setiap bulannya, 

Tunjangan seperti yang tertulis pada ayat (2), dan Bonus seperti yang tertulis 

pada ayat (3) setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 

6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.  

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tunjangan diluar upah pokok sebagai 

berikut :  

a. Tunjangan transportasi dan komunikasi, sebesar Rp.1.000.000,00 

b. Tunjangan uang makan, sebesar Rp.1.500.000,00 

c. Tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja, sebesar Rp.1.500.000,00 

4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bonus dan komisi di luar upah pokok 

sebagai berikut :  

a. Bonus Tidak Ambil Cuti, sebesar upah 1 hari kerja di bulan bersangkutan.  

b. Bonus Lain, besaran nya tergantung terhadap prestasi yang dilakukan, 

sesuai dengan kebijakan yang ditentukan perusahaan [PT. ANTI].  

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi waktu kerja sesuai dengan pasal 6 

maka upah, bonus, dan tunjangan akan diupayakan untuk dihitung seadil-

adilnya oleh PIHAK PERTAMA.  

6. PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana yang telah 

disepakati oleh para karyawan sebagai dana talangan umat untuk kepentingan 

para karyawan sendiri, dan bersedia ditarik dan dikelola setiap bulan oleh 

PIHAK PERTAMA. Adapun apabila ada, maka PIHAK KEDUA bersedia 

untuk membayar sejumlah dana Tabarru atau jaminan sosial yang 

pengelolaannya ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA demi keuntungan PIHAK 

KEDUA sendiri.  

7. Dalam hal terjadi peningkatan Upah Pokok dan atau Tunjangan yang 

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 

sepakat untuk tidak menerbitkan Adendum kecuali terjadi kejadian yang 

memaksa kedua belah pihak untuk menerbitkannya.  
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PASAL 8 

PEMBERHENTIAN PERJANJIAN 

Pemberhentian perjanjian ini dapat terjadi apabila :  

3. PIHAK PERTAMA secara sepihak memberhentikan PIHAK KEDUA 

dikarenakan:  

a. PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan [PT. ANTI].  

b. Kebijakan yang diambil demi kepentingan perusahaan [PT. ANTI].  

4. PIHAK KEDUA melakukan pengunduran diri dengan ketentuan:  

a. PIHAK KEDUA telah melewati masa kerja selama 2 (dua) tahun dengan 

menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada 

PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 

pengunduran dirinya, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di 

luar perjanjian ini.  

b. PIHAK KEDUA bersedia untuk bertanggung jawab dalam mencari 

karyawan baru yang akan menggantikan dirinya sebelum pengunduran 

dirinya dilakukan, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA 

secara terpisah di luar perjanjian ini. Karyawan baru haruslah orang yang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan [PT. ANTI].  

c. PIHAK KEDUA bersedia untuk memberi pelatihan kepada karyawan baru 

yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum 

pengunduran dirinya terjadi, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK 

PERTAMA di luar perjanjian ini.  

 

PASAL 9 

KELALAIAN 

 Apabila ditemukan kelalaian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA 

berhak memberikan teguran baik tertulis atau lisan. Pada teguran yang ketiga 

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengikutsertakan surat penalti atau hukuman 

dan atau surat perintah pemberhentian kerja kepada PIHAK KEDUA.  

 

PASAL 10 

PERUBAHAN 

Perubahan isi surat perjanjian dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA menemui kesepakatan bersama untuk mengubah isinya. 

Perubahan isi surat perjanjian ini diatur kemudian dalam bentuk Adendum yang 

harus ditandatangani kedua belah pihak pada surat perjanjian tertulis yang 

bermaterai.  
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PASAL 11 

PERSELISIHAN 

Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian dan atau ketika masa 

perjanjian berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah 

pihak akan menyelesaikannya melalui peraturan hukum yang berlaku.  

 

PASAL 12 

FORCE MAJEUR 

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, 

penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, 

banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan 

perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat 

menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK 

KEDUA terhadap perjanjian ini.  

  

Demikian Surat Perjanjian Kerja [PT. ANTI] ini dibuat, setelah kedua belah 

pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela tanpa paksaan 

atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya di atas materai 

Rp.6000,-.  

 

Dibuat di : Surabaya 

Hari / Tanggal : Selasa/ 4 Januari 2020 

  

   

  PIHAK PERTAMA             PIHAK KEDUA  

  

  

  

 

      (RAHMAT)  (JAJULI) 
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BERKAS-BERKAS 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
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DRAF PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

 

PT WASKITA KARYA 

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. WASKITA 

KARYA 

Prinsip Perjanjian Kerja Bersama PT. WASKITA KARYA : 

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. 
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BAB I 

PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN 

Pasal 1 

Pihak – Pihak Yang Mengadakan Perjanjian 

Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara : 

PT WASKITA KARYA 

Yang beralamat Jln. Gading, Blok 27EW No. 145-126, Dukuh 

Menanggal,Surabaya 2604 adalah Perseroan yang didirikan menurut Undang-

Undang Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang Digital 

Agency,berdasar Akta Notaris No.1 Tanggal 4 Februari 2020 dan Surat Ijin 

Operasional dari Disnaker Surabaya No. 426/99/404.3.3/2020 tertanggal 4 

Februari 2020. Selanjutnya disebut dengan ― PERUSAHAAN “ 

 

D E N G A N 

 

SERIKAT PEKERJA 

 PT. Progrestek Abdibhakti Lokakarya DAN UMUM UNIT KERJA PT. 

Waskita Karya, Surabaya. 

Yang beralamat Gading, Blok 46WA No. 4546-4647, Gunung Sari, Surabaya 

26274 di yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang 

Federasi Serikat Pekerja PT Progrestek Abdibhakti Lokarya Kabupaten Surabaya 

No. Kep.026/FSP KEP/DPC/SBY//V/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan telah 

dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Surabaya dengan 

No. 04.18/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 Waskita Karya, sesuai dengan pasal 1, berkantor pusat di Jln. 

Gading, Blok 27EW No.145-126, Dukuh Menangga, Surabaya. 

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. 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 

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 
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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. 

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 

Untuk yang Non Shift 

Senin- Jum’at  : Jam 08.00-17.00 WIB 

Istirahat   : Jam 12.00-13.00 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 

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. 

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. 
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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 

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 : 

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 : 

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. 

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 

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
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. 

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. 
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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. 

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 

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. 
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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 : 

a. Alamat : 

b. Status Keluarga : Pernikahan, Kelahiran, Perceraian dan Kematian. 

c. Ahli waris : 

d. 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. 
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Pasal 11 

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 12 

Masa Percobaan 

1. 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. 

2. Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan 

kerja pada setiap waktu tanpa kewajiban apapun kecuali upah yang sudah 

menjadi haknya. 

3. 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. 

4. Selama dalam hubungan kerja, pekerja dan perusahaan terikat untuk mematuhi 

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang berlaku. 

5. 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. 

6. Syarat-syarat kerja yang tidak disebut dalam Perjanjian Kerja Bersama dapat 

diatur tersendiri dalam suatu Perjanjian Kerja perorangan. 

7. 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. 
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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 

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 

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 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 : 

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. 
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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 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 

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. 

6. Prosedur promosi dan demosi (penurunan) jabatan bagi pekerja diatur dalam 

peraturan tersendiri sesuai lampiran pada Perjanjian Kerja Bersama ini. 
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BAB V 

HARI KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR 

Pasal 19. 

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. 

e. Ketentuan ini berlaku juga bagi pekerja shift yang libur mingguannya jatuh 

pada hari-hari raya tersebut. 

 

Pasal 20. 

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 21 

L e m b u r 

- 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 

shift maka hal ini akan dihitung sebagai kerja lembur. 
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- 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. 

 

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 

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. 

 

Pasal 24 

Cuti Tahunan 

1. Pekerja berhak atas Istirahat tahunan. 

2. Dasar cuti tahunan untuk tiap pekerja disesuaikan dengan tahun takwin 

kalender, untuk tahun permulaan cuti diberikan atas dasar prorata. Misalnya : 
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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. 

3. 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 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 

Cuti Haid 

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

waktu haid dan tetap mendapat upah penuh dengan ketentuan : 
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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 

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 27 

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 % 

4 bulan kedua 75 % 

4 bulan ketiga 50 % 

- Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan 

kerja dilakukan oleh Perusahaan. 

- 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. 
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Pasal 28 

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. 
Pengkhitanan / Pembaptisan anak pekerja ………………… ...............2 hari. 
Ijin cuti hanya akan diberikan berdasarkan pencatatan resmi susunan 

keluarga dari pekerja yang tercatat di Sumber Daya Manusia. 

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

selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya. 

g. 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 : 

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

melalui masa percobaan / diangkat menjadi pekerja tetap. 

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

perusahaan dan mendapat upah penuh. 

j. 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 

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 : 

3. Bertindak secara hati-hati dan teliti untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 

4. Dilarang memindahkan/melakukan sesuatu yang dapat merusak alat-alat untuk 

keselamatan kerja. 

5. 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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6. Dilarang merokok, menyalakan api kecuali di tempat yang telah ditentukan. 

7. Dilarang memindahkan alat pemadam kebakaran dan alat yang dipergunakan 

untuk keadaan darurat/bahaya tanpa izin Kepala Departemen yang 

bersangkutan. 

8. Ketentuan dan/atau peraturan keselamatan kerja lainnya yang lebih disesuaikan 

menurut jenis dan kondisi kerja yang akan diatur tersendiri oleh perusahaan. 

9. 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. Pengawasan pelaksanaan dari ketentuan di atas adalah wewenang dari 

anggota P2K3 dan/atau bagian keselamatan kerja atau atasannya masing-

masing. 

g. Dalam hal pekerja mempunyai gagasan menyangkut K3 wajib disalurkan 

melalui wadah P2K3 dan atau bagian keselamatan kerja. 

 

Pasal 30 

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, 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 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 70  

 

Pasal 31 

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. 

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 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 : 

- 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. 
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- 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. 

- Menjamin motivasi perorangan. Upah menjamin bahwa prestasi seorang 

pekerja yang menonjol akan selalu mendapat penghargaan yang layak. 

 

Pasal 34 

Waktu Pembayaran Upah 

1. Upah Dibayarkan setiap akhir bulan setiap tanggal 27. 

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

3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah, maka berlaku ketentuan 

sesuai perundang-undangan yang ada. 

 

Pasal 35 

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 ) 

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 36 

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 37 

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. 
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Pasal 38 

Tunjangan Hadir Khusus 

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 39 

Penghargaan Nol Kecelakaan 

Peraturan mengenai penghargaan nol kecelakaan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

 

Pasal 40 

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 41 

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. 
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Pasal 42 

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. 

3. Semua Pekerja yang masuk kategori Grade 1 s/d 6 akan menerima tunjangan 

makan seharga makanan di kantin dalam hal lembur yang : 

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 

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 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. 
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BAB IX 

PENGOBATAN DAN PERAWATAN 

Pasal 46 

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. 

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 

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. 

4. Semua pengobatan harus berdasarkan resep dokter kecuali jika obat 

diberikan langsung oleh dokter perusahaan. 

5. Teknis pelaksanaan dalam hal pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

Pasal 48 

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. 

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 
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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 

a. 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. 

b. 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 

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. 

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 51 

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. 
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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 

Jaminan Keselamatan Kerja 

1. 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. 

2. Setiap pekerja yang dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja harus 

bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapihan, kelengkapan maupun 

pemeliharaan pakaian dan perlengkapan kerja tersebut. 

3. 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 

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 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. 

Pelaksanaan kegiatan pada pasal 55 ayat 2 dilakukan oleh Serikat Pekerja dan 

Perusahaan. 
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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. 

 

Pasal 57 

Tempat Ibadah 

1. Kepada pekerja diberikan kesempatan untuk melakukan peribadatan sesuai 

dengan agama/keyakinannya masing-masing. 

2. Dalam hal melaksanakan ibadah tersebut perusahaan berusaha untuk 

menyediakan fasilitas tempat beribadah. 

 

BAB XII 

TATA TERTIB KERJA 

Pasal 58 

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. 
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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. 

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. 

2. 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. 

3. 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 59 

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. 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 
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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. 

3. 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. 

4. Tindakan disiplin semata-mata dimaksudkan untuk : 

- Membantu pelaksanaan tertib hukum dan tertib kerja. 

- Menyelamatkan Perusahaan dari kerugian. 

- Mendorong pekerja untuk memperbaiki prestasi kerjanya. 

5. Sanksi ditetapkan menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pekerja serta faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Macam terjadinya pelanggaran. 

b. Proses terjadinya pelanggaran. 

c. Akibat terjadinya pelanggaran. 

d. Situasi disaat terjadinya pelanggaran. 

6. 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. 

7. 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 

8. Jenis Peringatan dan Sanksi : 

i. Peringatan Lisan Tertulis/Reminder Talk 

ii. Peringatan Tertulis, I, II, III 

iii. Pencabutan kewenangan tertentu untuk sementara waktu, paling lama 6 

bulan dan dievaluasi setiap 3 bulan 

iv. Penurunan pangkat tanpa menurunkan gaji 

v. Pemberhentian sementara (SKORSING) 

vi. Pemutusan Hubungan Kerja 

9. Untuk pelanggaran pasal 61ayat 1, setelah diadakan pembicaraan dengan 

pekerja yang bersangkutan dan didampingi oleh serikat pekerja akan diberi 
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surat peringatan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM), 

antara lain sebagai berikut : 

- Surat peringatan I ( SP I ) 

- Surat peringatan II ( SP II ) 

- Surat peringatan III ( SP III ) 

- Tiap surat peringatan berlaku 2 ( dua ) bulan 

 

10 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 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 berlaku Surat Peringatan yang 

pertama sudah tidak berlaku, maka dapat dikenakan Surat Peringatan yang lebih 

tinggi. 

Note : tidak dikaitkan dengan target setting/produksi 

11. 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 

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. 

12. Surat peringatan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu yang dilampaui, 

pekerja tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

13. 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. 

14. 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 
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Hubungan Kerja (PHK) kepada peradilan PHImelalui Disnaker terhadap 

pekerja tersebut. 

15. 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. 

16. 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. 

7.3 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 : 

2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan 

5) 1 (satu) hari 

6) 2 (dua) hari berturut-turut 

7) 3 (Tiga) hari berturut-turut 

8) 4 (empat) hari berturut-turut 

9) 2 (dua) hari tidak berturut-turut 

10) 3 (Tiga) hari tidak berturut-turut 

11) 4 (empat) hari tidak berturut-turut 

12) 5 (lima) hari tidak berturut-turut 

3. Tidak Melaksanakan instruksi kerja yang wajar 

4. Datang tidak tepat waktu 
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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 

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. 

7.3  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. 

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. 
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BAB XIII 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) 

Pasal 60 

Prinsip Dasar 

2) 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. 

3) 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). 

4) 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 

1. PHK bagi pekerja atas kehendak sendiri tidak diperlukan izin 

2. Hak-hak dari pekerja tersebut antara lain : 

1. 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 : 

2. 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 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 ) 

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. 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 

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. 
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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 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 : 

c. 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 

d. 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 

e. 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. 

4. Uang Pisah 

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. 

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 

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 . 
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BAB XIV 

PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN PEKERJA 

Pasal 69 

Prinsip – Prinsip 

1. Pada dasarnya setiap perselisihan kepentingan, diselesaikan secara 

musyawarah antara perusahaan dengan pimpinan Serikat Pekerja Putra jaya 

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 70 

Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 

c. 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 : 

 Setiap keluh kesah dan pengaduan seorang pekerja atau lebih, harus 

terlebih dahulu dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. 

 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. 

 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. 

 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 

dengan jalan musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja DyStar 

Colours Indonesia. 
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Pasal 72 

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. 

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 73 

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 XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 74 

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 ditandatan 

 

Pasal 75 

Tanda Tangan Kedua Belah Pihak 

PERJANJIAN KERJA INI DITANDA TANGANI BERSAMA 

DI : Surabaya 

TANGGAL : 22 Juni 2020 

Pihak pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama : 

PT. Wakista Karya                                                      PT. Progrestek 

Abdibhakti Lokakarya 

 

ERWANTO WIBISONO  FAUZAN 

AKBAR 

Ketua tim Perusahaan                                                 Ketua Tim serikat 

Pekerja 
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MENYAKSIKAN : 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

ANTARA PT. Wakista Karya 

DENGAN 

SERIKAT PEKERJA PT. Progrestek Abdibhakti Lokakarya 

PEMERINTAH KAB.SURABAYA DINAS TENAGA KERJA SURABAYA 

 

Renny Setyoningrum, SE, MSI 

KADISNAKER NIP : 17890456 

TIM PERUNDING : 

WAKIL PERUSAHAAN :                             WAKIL SERIKAT PEKERJA : 

7. Erwanto Wibisono                                1. Syntia Puspita 

8. Fauzan Akbar                                       2. Tahta Pertiwi 

9. Bangun Wahyu                                     3. Asri Widya 

10. Ilham                                                     4. Fadia R  

      5. Rudy Chondro 

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 Hari 
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DRAFT TATA TERTIB 

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 

 ANTARA 

PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK SERIKAT PEKERJA 

PT. Wakista Karya 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Sabtu tanggal 4 bulan April 

tahun 2020 bertempat di PT. Wakista Karya Indonesia telah diadakan 

perundingan 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. Erwanto Wibisono Ketua tim 

 2.      Fauzan Akbar Sekretaris  

 3. Bangun Wahyu Anggota 

 4. Ilham Yafie Anggota 

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

No N a m a Jabatan dalam Perundingan 

1.  Syntia Puspita Ketua Tim 

  2. Tahta Pertiwi  Sekretaris 

 3. Asri Widya Anggota 

 4. Fadia Rozika Anggota 

5. Rudy Chondro 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. 
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Pasal 4 

Waktu Perundingan 

Waktu perundingan diatur sebagai berikut : 

No Tanggal Waktu Tempat 

 1. 4 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Waskita Karya 

  2. 7 april 2020 13.00 – 16.00  PT. Waskita Karya 

  3. 9 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Waskita Karya 

  4.  14 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Waskita Karya 

  5. 17 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Waskita Karya 

  6. 21 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Waskita Karya 

  7. 24 april 2020 09.00 – 13.00 PT. WaskitaKarya 

  8. 28 april 2020 13.00 – 16.00 PT. WaskitaKarya 

  9. 30 april 2020 09.00 – 13.00 PT. WaskitaKarya 

 

Pasal 5 

Target Penyelesaian 

Target waktu perundingan PKB dimulai dari tanggal 04 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. 
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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 

Masing-masing tim menunjuk seorang ketua/juru bicara tim, dan anggota tim 

dapat berbicara setelah mendapat ijin dari ketua/juru bicara masing-masing tim. 

Masing-masing ketua/juru bicara tim membuka dan menutup sidang dengan 

jadwal yang disepakati kedua belah pihak. 

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. 

Tiap perubahan dalam konsep yang telah diajukan harus diberitahukan secara 

tertulis sebelumnya untuk menghindarkan kelambatan jalanya perundingan. 

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. 
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Disepakati di   :      Sidoarjo 

Pada Tanggal  :     1 April 2020 

 

TIM PERUNDING PIHAK SERIKAT 

PEKERJA 

TIM PERUNDING PIHAK 

PERUSAHAAN 

 Syntia Puspita  Erwanto Wibisono 

  Tahta Pertiwi  Fauzan Akbar 

 Asri Widyta  Bangun Wahyu 

 Fadia Rozika   5.Rudy  Ilham Yafie 
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KELOMPOK II 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

PASAL 1 

PENDAHULUAN 

 Bahwa dalam menerapkan hubungan industrial sesuai Pancasila, perlu 

diciptakan perjanjian kerja yang tertib, aman dan tenang demi kelancaran jalannya 

perusahaan. Dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya 

suatu pedoman untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sehari – hari yang 

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama. 

 Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, karyawan bisa 

menjadi produktif yang pada akhirnya dapat memajukan perusahaan guna 

meningkatkan kesejahteraan para karyawan. 

 

PASAL 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Perjanjian kerja bersama ini dibuat secara tertulis dengan pasal – pasal 

yang mudah untuk dipahami dan ditaati dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari 

– hari di perusahaan. PKB ini bertujuan Memperteguh dan menciptakan hubungan 

industrial yang harmonis dalam perusahaan Menetapkan secara bersama syarat – 

syarat kerja keadaan industrial yang harmonis dan atau hubungan ketenagakerjaan 

yang belum diatur dalam peraturan perundang – undangan 

 

PASAL 3 

PENGERTIAN UMUM 

1. Perjanjian Kerja Bersama 

Merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat 

pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah 

pihak; 

2. Lingkungan Perusahaan 

Keseluruhan area yang secara sah berada dibawah penguasaan perusahaan 

yang sedang dan akan digunakan untuk kegiatan perusahaan; 

3. Direksi 

Orang yang ditunjuk oleh pemegang saham, melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan kegiatan perusahaan, yaitu 

terdiri dari seorang Presiden Direktur / Direktur Utama dan beberapa 

direktur lainnya; 

4. Pimpinan Perusahaan 
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Karyawan yang karena pekerjaannya mempunyai tugas memimpin 

perusahaan yang dapat disamakan dengan itu dan mempunyai wewenang 

mewakili perusahaan baik untuk urusan internal maupun external; 

5. Manager 

Jabatan structural dari karyawan yang diangkat oleh Direksi secara tertulis 

untuk memimpin suatu bagian atau departemen tertentu; 

 

6. Pejabat Struktural 

Karyawan yang karena kebutuhan organisasi dalam perusahaan, dapat 

diangkat atau diturunkan dari jabatan dalam struktur organisasi suatu 

departemen atau divisi; 

7. Atasan Langsung 

Karyawan yang karena jabatannya mempunyai tanggung jawab dalam 

pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap karyawan di 

bagiannya. Karyawan ini bersama dengan menajer departemen 

mempunyai hak dan kewajiban untuk pengembangan sumber daya 

manusia dan melakukan penilaian kinerja atas bawahannya; 

8. Karyawan / Pekerja 

Semua orang yang terlibat dalam hubungan kerja dengan perusahaan dan 

oleh karenanya menerima imbal jasa langsung atau upah dari perusahaan; 

9. Pekerjaan 

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk perusahaan dalam suatu 

hubungan kerja dengan mendapat imbal jasa; 

10. Serikat Pekerja 

Perkumpulan pekerja yang anggotanya minimal 50 (lima puluh) orang 

yang memiliki visi yang sama dan merupakan mitra dari perusahaan; 

11. Keluarga Karyawan 

Istri / Suami yang sah dan anak – anak yang sah, maksimum 3 (tiga) orang 

yang sepenuhnya masih menjadi tanggungan karyawan/ti, belum menikah, 

belum bekerja dan masih dibawah 20 tahun serta terdaftar pada bagian 

HR; 

12. Orang Tua Karyawan 

Adalah ayah dan ibu kandung serta mertua sah dari karyawan/ti yang 

terdaftar pada bagian HR; 

13. Anak Sah 

Anak kandung, anak tiri dan anak adopsi dari karyawan/ti yang sekurang – 

kurangnya masuk di dalam KK, yang terdaftar pada bagian HR; 

14. Suami / Istri 

Pasangan suami / istri yang dibuktikan dengan surat nikah dari instansi 

yang berwenang dan dilaporkan ke pihak perusahaan. Perlakuan terhadap 

kasus perceraian yang dialami karyawan berkaitan dengan timbulnya hak 
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dan kewajiban disesuaikan dengan putusan pengadilan atau putusan lain 

yang disahkan oleh pemerintah; 

15. Ahli Waris 

Keluarga karyawan atau orang lain yang telah ditunjuk oleh keluarga 

karyawan/ti dengan pengesahan pejabat pemerintah; 

16. Hari dan Jam Kerja 

Waktu yaitu hari dan jam yang ditetapkan sebagai waktu untuk 

menjalankan aktifitas kerja untuk perusahaan dan oleh karenanya 

karyawan mendapatkan upah; 

17. Kerja Lembur dan Jam Lembur 

Pekerjaan yang dilakukan diluar hari atau jam kerja yang ditetapkan atas 

dasar permintaan, kebutuhan perusahaan dengan bukti Surat Perintah 

Lembur (SPL) dari kepala departemennya, dan oleh karenanya karyawan 

mendapatkan upah lembur; 

18. Ruang Lingkup 

Berlaku terhadap karyawan/ti dalam lingkup hubungan kerja langsung 

dengan perusahaan; 

19. Promosi 

Naiknya pangkat, jabatan atau golongan karyawan atas dasar kompetensi 

kerja karyawan/ti dan/atau keperluan organisasi di perusahaan; 

20. Demosi 

Penurunan jabatan karena alasan keperluan organisasi; 

21. Mutasi 

Pemindahan dari suatu bagian tertentu ke bagian lain dalam PKB atau 

diseluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau Luar Negeri selama masih 

dalam lingkungan atau kerjasama/mitra perusahaan apabila dibutuhkan 

oleh pihak perusahaan dan diketahui oleh HR; 

22. Dispensasi 

Ijin yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk seorang karyawan atau 

sekelompok karyawan untuk meninggalkan tugas/pekerjaan sehari – hari 

dan tetap mendapatkan upah; 

23. Pembebas Tugasan 

Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab keseharian karena sanksi atas 

perbuatan melanggar aturan yang berlaku atau karena ketidakmampuan 

karyawan akibat kesehatannya dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawab yang diperintahkan kepadanya; 

24. Penempatan Sementara 

Pemindahan/penempatan seorang atau sekelompok orang karyawan ke 

suatu tempat di luar perusahaan untuk menjalankan tugas perusahaan; 

25. Perjalanan Dinas 

Melakukan aktifitas yang terkait dengan pekerjaannya, diluar perusahaan 

baik dalam maupun luar negeri; 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 99  

 

26. Surat Peringatan 

Suatu bentuk teguran dan/atau pembinaan oleh manager/pimpinan 

departemen atau HR terhadap karyawan/ti yang melakukan tindakan 

pelanggaran yang diatur dalam peraturan perusahaan dan ketentuan – 

ketentuan lain diluar dari peraturan perusahaan yang berlaku; 

27. Penilaian Kompetensi 

Penilaian kompetensi dilakukan oleh atasan terhadap karyawan yang 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai media komunikasi antara 

atasan dan bawahan untuk meningkatkan kinerja karyawan; 

28. Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan yang terjadi pada karyawan pada saat mereka melakukan 

aktifitas kerja dan tanggung jawabnya baik di dalam maupun di luar 

lingkungan perusahaan; 

 

BAB II 

HUBUNGAN KERJA 

 

PASAL 4 

BATASAN PKB 

1. Mengatur perihal pokok, sedangkan perihal khusus akan diatur tersendiri 

oleh perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang 

dan peraturan pemerintah yang berlaku; 

2. Berlaku untuk semua karyawan/ti yang bekerja; 

 

PASAL 5 

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN PIMPINAN PERUSAHAAN 

1. Perusahaan berkewajiban untuk menyebarluaskan serta menjelaskan 

semua ketentuan yang termasuk dalam peraturan perusahaan ini kepada 

karyawan/ti untuk diketahui, dipahami serta ditaati sebagaimana mestinya, 

dan karyawan tidak dapat menghindar dari syarat – syarat kerja yang telah 

diatur tanpa ada pengecualian dan/atau dengan alasan tidak mengetahui 

semua atas sebagian ketentuan yang diatur di dalamnya; 

2. Perusahaan wajib memberikan imbal jasa yang layak terhadap hasil 

kinerja yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan perjanjian kerja dan 

ketentuan yang berlaku; 

3. Menempatkan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan dan 

keterampilan yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan perusahaan; 

4. Memerintahkan pimpinan departemen untuk menjaga tegaknya 

kedisiplinan karyawan yang berada dibawah pengawasannya serta 

senantiasa memelihara iklim kerja yang sehat; 

5. Mendengarkan, mempertimbangkan dan menindaklanjuti aspirasi yang 

datang dari karyawan melalui mekanisme yang benar; 
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6. Memberikan arahan, bimbingan, peringatan dan sanksi kepada para 

pimpinan departemen atau karyawan untuk ditegakkannya peraturan dan 

ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan; 

7. Mempunyai hak mengatur, menjalankan dan mengawasi jalannya 

perusahaan; 

8. Memberikan perlindungan dan pembelaan hokum terhadap karyawan yang 

berurusan dengan masalah hokum atas tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai karyawan; 

9. Perusahaan berhak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan karyawan 

sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dengan tugas dan 

jabatan yang diamanatkan; 

 

PASAL 6 

STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI KERJA 

1. Untuk kepentingan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi operasional untuk 

ekonomi yang ingin dicapainya, perusahaan mempunyai hak penuh untuk 

menetapkan struktur organisasi sesuai dengan fungsi pekerjaan dan 

tanggung jawab (Deskripsi Kerja/Job Description) masing – masing 

karyawan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menunjang jabatan tersebut; 

2. Struktur organisasi diatur dalam ketentuan lain oleh perusahaan sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang – undang dan peraturan pemerintah 

yang berlaku; 

 

PASAL 7 

PENERIMAAN KARYAWAN 

1. Perusahaan mempunyai hak dan wewenang sepenuhnya untuk 

menentukan penerimaan dan pengangkatan calon karyawan dengan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan dengan 

memperhatikan kebutuhan tenaga kerja, yang pelaksanaannya diserahkan 

kepada departemen HR; 

2. Syarat umum yang harus dipenuhi dapat diterima menjadi calon pekerja di 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Warga negara Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK; 

b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 

c. Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Min SMA/SMK 

sederajat), dibuktikan dengan ijazah terakhir; 

d. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian; 

e. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat 

dari dokter; 

f. Tidak terikat dengan pekerjaan lain; 

g. Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib perusahaan; 
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h. Syarat – syarat lain akan ditetapkan pada saat penerimaan karyawan 

baru; 

i. Bersedia ditempatkan dimana saja dalam lingkungan kerja diseluruh 

cabang yang ada; 

 

PASAL 8 

MASA PERCOBAAN 

1. Sebelum ditetapkan menjadi karyawan, calon karyawan harus menjalani 

masa percobaan salama 3 (tiga) bulan; 

2. Dalam masa percobaan perusahaan maupun karyawan berhak melakukan 

pemutusan hubungan kerja tanpa syarat dan pesangon apapun didasarkan 

atas ketidak sesuaian antara perusahaan dan calon karyawan yang 

bersangkutan; 

3. Karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan dan memenuhi 

persyaratan untuk diangkat menjadi karyawan, maka masa kerjanya 

dihitung setelah karyawan tersebut dinyatakan diterima sebagai karyawan 

dalam masa percobaan termasuk ayat (2) diatas; 

4. Karyawan akan menerima upah/gaji berdasarkan kontrak dan atau 

Borongan kerja yang dibuat atas kesepakatan bersama secara tertulis; 

 

PASAL 9 

PERJANJIAN KERJA 

1. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara 

karyawan dan perusahaan yang sekurang – kurangnya, menyebutkan 

syarat, tata tertib kerja dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak 

yang saling mengikat dan berkewajiban untuk mematuhinya. Termasuk 

ketentuan – ketentuan yang diatur diluar dari PKB ini; 

2. Sebelum melakukan aktifitas kerja, karyawan dengan kesadaran penuh 

menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan. Atas perjanjian 

tersebut kedua belah pihak terikat untuk mematuhinya; 

3. Perjanjian kerja dapat dibatalkan, apabila salah satu pihak mengingkari 

ataupun melakukan pelanggaran atas isi perjanjian kerja yang telah 

disepakati (Wanprestasi), hal ini cukup dibuktikan dengan minimal 2 (dua) 

orang saksi atau bukti yang valid; 

4. Perubahan atas isi perjanjian kerja dapat dilakukan atas kesepakatan kedua 

belah pihak; 

5. Perpanjangan kontrak kerja bagi pekerja waktu tertentu adalah hak penuh 

perusahaan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan; 

6. Pembatalan kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dapat 

dilakukan manakala ada kesepakatan kedua belah pihak, atau memenuhi 

syarat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja; 
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PASAL 10 

PENEMPATAN KARYAWAN 

1. Penempatan karyawan adalah hak penuh Perusahaan atas kebutuhan 

organisasi atau potensi dari karyawan; 

2. Dalam menempatkan karyawan, perusahaan berkewajiban menjelaskan 

tugas dan tanggung jawab karyawan; 

3. Karyawan tidak berhak menolak penempatan kerja yang dilakukan oleh 

perusahaan, jika karyawan berkeberatan atas penempatan pekerjaan, dapat 

mengundurkan diri secara sukarela; 

 

PASAL 11 

PENILAIAN KOMPETENSI 

1. Penilaian kompetensi dilakukan secara berkala oleh atasan langsung dan 

kepala departemen masing – masing; 

2. Penilaian kompetensi karyawan adalah menjadi tanggung jawab atasan 

dan/atau kepala departemen masing – masing; 

3. Mekanisme penilaian karyawan akan ditentukan oleh bagian HR; 

4. Penilaian kompetensi bertujuan untuk melihat kinerja karyawan selama 

periode waktu tertentu dan sebagai salah satu sarana komunikasi antara 

atasan dan bawahan untuk peningkatan kerja dikemudian hari; 

 

PASAL 12 

PROMOSI DAN MUTASI 

1. Perusahaan mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menilai, 

menentukan pembagian kerja, promosi dan mutasi kerja; 

2. Dalam usulan dicantumkan dasar pertimbangan mengenai prestasi dan 

kondite karyawan maupun kebutuhan dari bagian terkait; 

3. Apabila usulan disetujui direksi, maka bagian HR akan menyiapkan 

administrasi dan menuangkan keputusan tersebut dalam SK Direksi; 

4. SK Direksi disampaikan oleh atasan karyawan yang bersangkutan; 

5. Karyawan dipromosikan atau dimutasikan akan menjalani masa orientasi 

selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam waktu orientasi 

keseluruhuan paling lama 12 belas bulan; 

6. Bagi pekerja yang dipromosikan dan dinyatakan setelah diberikan 

kesempatan tidak bisa menunjukan prestasinya, maka pekerja yang 

bersangkutan akan dikembalikan pada posisi jabatan semula atau 

dipindahkan ke tempat lain; 

7. Untuk karyawan yang dipromosikan, selama orientasi mendapatkan gaji 

yang sama dengan sebelumnya, hingga penyesuaian gaji dilakukan setelah 

karyawan yang bersangkutan berhasil menjalani masa orientasi; 

8. Bagi pekerja yang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak diterbitkannya surat mutase dan pekerja tidak segera menjalankan 
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tugasnya ditempat yang baru, maka pekerja yang bersangkutan 

dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari pekerjaan dan jabatan 

perusahaan; 

9. Penentuan tugas pekerjaan, promosi dan mutasi pekerja pada 

status/jabatan tertentu didasarkan pada kemampuan dan kecakapan pekerja 

serta syarat obyektif lainnya serta pemberitahuan secara tertulis. 

Perusahaan akan memberitahukan maksud tersebut secara resmi selambat 

– lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelesaian serta penyerahan tugas 

pekerjaan kepada atasannya maupun kepada pejabat penggantinya; 

 

PASAL 13 

PENURUNAN JABATAN / DEMOSI 

1. Penurunan jabatan dapat dilakukan terhadap setiap pekerja yang dianggap 

tidak memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan evaluasi kerja yang ada; 

2. Segala fasilitas dan atau tunjangan yang pernah diberikan dan melekat 

pada jabatan akan dihapus atau ditarik kembali bersamaan dengan 

penurunan jabatan yang dimaksud; 

 

BAB III 

PENETAPAN WAKTU KERJA DAN KERJA LEMBUR 

 

PASAL 14 

PENETAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku serta 

kebutuhan perusahaan, maka jam kerja diatur sebagai berikut : 

1. 7 (tujuh) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, 6 (enam) 

hari kerja, waktu istirahat selama 1 (satu) jam tidak diperhitungkan 

sebagai waktu kerja; 

2. 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, 5 (lima) 

hari kerja, waktu istirahat selama 1 (satu) jam tidak diperhitungkan 

sebagai waktu kerja; 

3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu; 

4. Setiap karyawan wajib hadir dan dimulai bekerja pada waktu yang telah 

ditetapkan perusahaan; 

5. Kehadiran karyawan dicatat dengan kartu atau mengisi daftar hadir atau 

mesin absensi yang ditentukan dengan dilakukan sendiri serta tidak boleh 

diwakilkan, pada waktu masuk kerja, pulang dan keluar dari tempat kerja; 

6. Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja atau 

meninggalkan tempat kerja sebelum kerja berakhir maupun tidak hadir 

sama sekali dianggap sebagai pelanggaran tata tertib, kecuali disebabkan 
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karena tugasnya ataupun alasan – alasan lain yang disetujui dan diketahui 

dengan persetujuan tertulis; 

7. Jam istirahat tidak diperhitungkan sebagai jam kerja dan karyawan tidak 

dibenarkan beristirahat melebihi waktu istirahat yang ditentukan, kecuali 

dalam perihal tertentu masih dapat ditoleransi/dipertimbangkan 

perusahaan; 

8. Waktu jam istirahat dapat diganti dengan waktu jam istirahat lain, 

bilamana tenaganya diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan untuk 

kepentingan perusahaan dengan jumlah jam waktu istirahat yang sama; 

9. Waktu istirahat tidak dibenarkan semua karyawan berada di dalam gedung 

/ ruang kerja, kecuali bagi karyawan yang masih harus menyelesaikan 

pekerjaannya; 

 

PASAL 15 

KERJA LEMBUR 

1. Kerja lembur adalah waktu dimana karyawan bekerja melebihi jam kerja 

yang ditentukan dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau pekerjaan yang 

dilakukan pada hari – hari istirahat mingguan, hari libur resmi yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

2. Pada prinsipnya karyawan yang bekerja lembur adalah atas dasar sukarela, 

terkecuali : 

a. Apabila hal darurat dan apabila pekerjaan yang tidak ditangani dengan 

segera/ diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan 

jiwa manusia; 

b. Dalam hal pekerjaan yang apabila tidak segera diselesaikan akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dapat mengganggu 

kelancaran usaha; 

c. Dalam hal karyawan yang bekerja karena sifat pekerjaannya tidak 

dapat ditinggalkan atau digantikan orang lain; 

3. Perusahaan dapat memerintahkan kerja lembur kepada karyawan pada hari 

minggu atau hari – hari resmi yang lain sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan; 

4. Kesediaan untuk menyelesaikan tugas diluar jam kantor merupakan 

manifestasi dari tanggung jawab masing – masing pribadi dalam 

menjalankan tugasnya; 

 

PASAL 16 

UPAH LEMBUR 

1. Upah lembur tidak akan dibayar apabila karyawan yang bersangkutan 

kerja lembur tanpa adanya Surat Perintah Lembur (SPL) yang telah 

disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang ditunjuk; 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 105  

 

2. Perhitungan upah lembur didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang 

Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; 

3. Batas perhitungan kerja lembur dan perhitungannya : 

a. 00 – 30 menit, dianggap 0,00 jam; 

b. Lebih dari 30 akan diperhitungkan upah lembur; 

4. Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang 

berlaku : 

a. Lembur di hari kerja biasa 

Jam pertama akan dihitung 1 ½ kali upah per jam, selanjutnya pada 

jam kedua dan seterusnya akan dihitingkan 2 kali upah per jam; 

b. Lembur di hari libur nasional 

- Untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 jam dalam 

seminggu, maka 7 jam pertama akan dihitung 2 kali upah, jam ke-8 

akan dihitung 3 kali upah, jam ke-9 dan jam ke-10 akan dihitung 4 

kali upah per jam; 

- Untuk waktu kerja 5 (enam) hari kerja dan 40 jam dalam 

seminggu, maka 8 jam pertama akan dihitung 2 kali upah, jam ke-9 

akan dihitung 3 kali upah, jam ke-10 dan jam ke-11 akan dihitung 

4 kali upah per jam; 

5. Dasar perhitungan upah per jam : 

a. Upah tenaga kerja bulanan atau harian adalah 1/173 X Upah; 

b. Upah Borongan dihitung berdasarkan hasil kerjanya, disesuaikan 

dengan UMK; 

 

BAB IV 

PERJALANAN DINAS 

 

PASAL 17 

PERINTAH PERJALANAN DINAS 

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar kota, daerah atau keluar negeri 

yang dilakukan dalam rangka tugas dan atas perintah atau persetujuan 

lebih dahulu dari atasan yang berwenang; 

2. Besarnya biaya perjalanan dinas dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan 

tersendiri dengan Keputusan Direksi; 

3. Perusahaan dapat memerintahkan karyawan untuk melakukan perjalanan 

dinas perusahaan dan segala sesuatu menyangkut perintah perjalanan dinas 

tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri; 

 

BAB V 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 
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PASAL 18 

ISTIRAHAT MINGGUAN 

1. Perusahaan memberikan hak istirahat mingguan kepada karyawan sesuai 

dengan jadwal kerja yang telah ditentukan; 

2. Bagi karyawan yang mengikuti jadwal shift, maka jadwal istirahatnya 

akan disesuaikan dengan jadwal operasional selama tidak bertentangan 

dengan ketentuan jam kerja dan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku; 

 

PASAL 19 

CUTI TAHUNAN 

1. Perusahaan memberikan hak istirahat/cuti tahunan selama 12 hari kerja 

setelah karyawan menempuh masa kerja 12 bulan secara berturut – turut; 

2. Permohonan cuti diajukan paling lambat seminggu sebelum hari 

pelaksanaannya dan diajukan kepada HR, terkecuali dalam keadaan 

mendesak; 

3. Jumlah cuti tahunan akan dikurangi bilaman karyawan tidak masuk kerja 

dan tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan (mangkir kerja) 

dan/atau ijin sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

4. Persetujuan bagi pengajuan cuti dari karyawan adalah wewenang penuh 

dari perusahaan; 

5. Cuti tahunan secara bersama akan diatur oleh perusahaan dan wajib 

diambil sebagai bagian dari cuti yang menjadi hak karyawan; 

6. Cuti tahunan tidak dapat diuangkan; 

7. Hak cuti tahunan menjadi gugur apabila dalam waktu 12 bulan setelah hak 

nya timbul dan tidak dipergunakan oleh karyawan, kecuali karena 

permintaan perusahaan tersendiri; 

 

PASAL 20 

HARI LIBUR RESMI DAN HARI RAYA 

1. Semua karyawan berhak atas hari libur resmi dan hari raya sesuai dengan 

undang – undang atau ketetapan yang berlaku, kecuali bagi karyawan yang 

karena sifat pekerjaannya atau keadaan darurat atau memaksakan untuk 

tetap melakukan pekerjaannya yang diatur dalam ketentuan tersendiri; 

2. Untuk efisiensi pekerjaan dan jika perusahaan memerlukan, perusahaan 

akan menggeser pelaksanaan hari libur nasional; 

 

PASAL 21 

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH 

1. Yang dimaksud dengan ijin (Khusus) adalah ijin meninggalkan pekerjaan 

dengan upah penuh untuk melakukan keperluan sebagai berikut : 

a. Melakukan tugas negara; 
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b. Memenuhi panggilan pihak yang berwajib; 

c. Meninggalkan pekerjaan untuk : 

- Pernikahan pekerja sendiri     

 : 3 hari 

- Pernikahan anak pekerja     

 : 2 hari 

- Pernikahan saudara kandung/ipar pekerja   

 : 1 hari 

- Pengkhitanan/pembabtisan anak pekerja/mentatahkan gigi 

 : 2 hari 

- Kematian istri/suami/anak/menantu/orangtua/mertua 

 : 2 hari 

- Kematian saudara kandung/ipar    

 : 1 hari 

- Kematian anggota keluarga dalam satu rumah  

 : 1 hari 

- Pekerja wanita yang sedang haid (dibuktikan surat ket. Dokter)

 : 2 hari 

- Istri pekerja melahirkan anak     

 : 2 hari 

- Istri pekerja keguguran     

 : 2 hari 

- Izin meninggalkan pekerjaan tersebut di atas harus dimulai pada 

hari – hari kejadian. Jumlah hari tidak masuk kerja melebihi hari 

yang diizinkan diatas, akan diperhitungkan dengan hak cuti pekerja 

yang bersangkutan. 

d. Istirahat melahirkan (3 bulan) / Keguguran (1,5 bulan); 

e. Mengikuti ujian Pendidikan formal (D3/ S1/ S2/ S3); 

f. Menunaikan ibadah haji; 

g. Istirahat sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter); 

h. Izin melakukan pelatihan dari perusahaan; 

2. Permohonan ijin yang mendapatkan upah wajib disampaikan/diajukan 

sekurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya kepada bagian HR (untuk jenis 

ijin yang dapat direncanakan), atau selambatnya ketika masuk setelah 

meninggalkan pekerjaan dengan disertai bukti – bukti alasan 

meninggalkan pekerjaan; 

3. Izin meninggalkan pekerjaan yang tidak disertai dengan surat ijin / surat 

cuti sesuai dengan ketentuan diatas, maka akan diperhitungkan sebagai ijin 

meninggalkan pekerjaan tidak dibayar; 
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PASAL 22 

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA UPAH 

1. Atas permintaan karyawan sendiri, perusahaan dapat memberikan ijin 

untuk meninggalkan pekerjaannya tanpa kewajiban memberikan upah; 

2. Permohonan ijin harus diajukan kepada pimpinan melalui bagian HR 

minimal seminggu sebelumnya; 

 

PASAL 23 

MANGKIR 

1. Apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh 

perusahaan, dinyatakan mangkir dan upah tidak dibayar; 

2. Mangkir selama 5 (lima) hari berturut – turut dan pekerja tidak dapat 

memberikan bukti secara tertulis, maka pekerja tersebut dikualifikasikan 

telah mengundurkan diri; 

3. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan (mangkir), akan 

dilakukan pemotongan gaji dan diberikan surat peringatan; 

 

BAB VI 

PENGUPAHAN 

 

PASAL 24 

SISTEM PENGUPAHAN/PENGGAJIAN 

1. Perusahaan berhak penuh untuk menetapkan besarnya penerimaan 

upah/gaji masing – masing pekerja berdasarkan penilaian jabatan dan 

prestasi kerja, dengan struktur pembayaran upah terendah yang besarnya 

tidak kurang dari Peraturan Pemerintah / UMK yang berlaku; 

2. System pengupahan/penggajian dilaksanakan setiap bulan sekali pada 

akhir bulan atau hari lain yang ditetapkan oleh perusahaan; 

3. Skala upah (kenaikan berkala/tunjangan masa kerja) diatur dalam 

peraturan tersendiri; 

4. Untuk karyawan kontrak, gaji/upah dibayarkan dan diatur sesuai dengan 

kesepakatan bersama dalam surat perjanjian kerja (kontrak kerja); 

5. Peninjauan upah dilaksanakan mengacu pada ketentuan perintah yang ada, 

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas serta 

kinerja pekerja yang bersangkutan; 

 

PASAL 25 

PAJAK PENGHASILAN PEKERJA 

Perusahaan dapat mempergitungkan/memotong upah/gaji pekerja dengan 

memperhitungkan pajak pekerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan 

pembayaran PPh 21 yang ditetapkan perusahaan. 
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PASAL 26 

PENINJAUAN UPAH 

Peninjauan upah dilaksanakan mengacu pada ketentuan pemerintah yang 

ada, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas serta 

kinerja pekerja yang bersangkutan. 

 

PASAL 27 

TUNJANGAN HARI RAYA 

Setiap tahun menjelang hari raya, kepada pekerja yang melampaui 

persyaratan masa kerja diberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan yang 

pelaksanaannya di atur sebagai berikut: 

a. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; 

b. Masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 (satu) tahun 

diberikan secara proposional sesuai masa kerjanya; 

c. Masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak diberikan tunjangan hari raya; 

 

PASAL 28 

UPAH SELAMA SAKIT 

1. Bila seorang pekerja sakit dan tidak bisa melakukan kewajibannya 

berdasarkan surat keterangan dokter, maka pengupahannya daitur sesuai 

dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

sebagai berikut : 

- 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% 

- 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% 

- 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% 

- 4 (empat) bulan keempat dibayar 25% 

2. Apabila ternyata pekerja dianggap belum mampu bekerja kembali, maka 

berdasarkan surat keterangan dokter, perusahaan dapat memutuskan 

hubungan kerja dengan pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang 

berlaku; 

3. Pekerja yang sakit harus meminta surat keterangan dokter BPJS, bagi 

mereka yang ikut progam BPJS dan dokter umum, bagi mereka yang 

belum ikut progam BPJS; 

 

 

BAB VII 

JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 

 

PASAL 29 

KESEMPATAN MELAKUKAN IBADAH 
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Semua pekerja diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai 

dengan agama dan keyakinan masing – masing pekerja, serta memperoleh 

dispensasi waktu guna melakukan ibadah. 

 

PASAL 30 

PROGAM BPJS 

1. Perusahaan menyelenggarakan progam BPJS dan mempertanggungkan 

tenaga kerja yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan perusahaan 

kepada badan penyelenggara BPJS; 

2. Apabila ada pekerja yang tidak bersedia ikut progam BPJS, maka pekerja 

tersebut harus membuat pernyataan tertulis dan apabila menderita sakit, 

kecelakaan atau meninggal dunia perusahaan tidak menanggung biayanya; 

 

PASAL 31 

BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN 

Besarnya biaya perawatan dan pengobatan, apabila seorang pekerja mendapat 

kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaannya, maka diperlukan segala 

ketentuan yang berlaku berdasarkan perundang – undangan yang berlaku dan 

besarnya biaya bukan ditanggung oleh perusahaan, melainkan oleh BPJS; 

 

BAB VIII 

HAK, KEWAJIBAN PEKERJA DAN PERUSAHAAN 

 

PASAL 32 

HAK PEKERJA 

1. Pekerja berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya 

yang ditetapkan oleh perusahaan; 

2. Berhak atas imbalan upah/gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang 

besarannya 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; 

 

PASAL 33 

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA 

1. Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan perundang – 

undangan keselamatan kerja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja 

dan turut menjaga kebersihan lingkungan kerja; 

2. Perusahaan wajib menyediakan alat dan perlengkapan kerja untuk 

menunjang kegiatan kerja yang dilakukan; 
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3. Perusahaan wajib memberikan upah/gaji pekerja dari jenis pekerjaan yang 

sudah dilakukannya; 

4. Perusahaan wajib menciptakan suasana kerja yang aman, kondusif dan 

suasana kerja yang baik; 

5. Perusahaan wajib mengembangkan dan meningkatkan prestasi pekerja 

serta memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan 

kariernya; 

6. Pekerja wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan perusahaan; 

7. Pekerja wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

perintah dan jenis pekerjaan yang telah diamanatkan perusahaan; 

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

sesama pekerja; 

9. Pekerja wajib untuk membimbing juniornya atau bawahannya dalam 

melaksanakan pekerjaannya; 

10. Pekerja wajib mengembalikan seluruh inventaris perusahaan, bilamana 

pekerja sudah tidak lagi bekerja; 

 

BAB IX 

DISIPLIN DAN TATA TERTIB KERJA 

 

PASAL 34 

DISIPLIN KERJA 

1. Setiap pekerja wajib memberikan data diri yang benar akan status 

dirinnya. Setiap perubahan data diri, pekerja wajib menyampaikannya 

kepada HRD; 

2. Setiap pekerja wajib memulai dan mengakhiri pekerjaannya tepat waktu 

sebagaimana jadwal kerja yang telah ditentukan, tidak diperkenankan 

untuk datang terlambat atau pulang awal; 

3. Pekerja dilarang untuk pergi meninggalkan pekerjaannya atau keluar 

pabrik di saat jam kerjanya berlangsung; 

4. Pekerja wajib bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 

5. Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya sebagaimana telah ditetapkan 

pada jadwal kerja, baik yang sifat mendadak maupun dapat direncanakan 

wajib menginformasikan kepada HRD terkait alasannya; 

6. Alasan meninggalkan pekerjaan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat 

memberikan bukti secara tertulis mengenai alasannya, maka akan ditindak 

secara tegas berupa pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

7. pekerja wajib datang lebih awal selambatnya 5 menit sebelum jam 

kerjanya dimulai; 

8. Setiap pekerja wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perusahaan yang 

berlaku baik secara tertulis maupun tidak; 
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9. Pelanggaran atas kedisiplinan akan diberikan sanksi tegas oleh perusahaan 

berdasarkan besarnya pelanggaran yang dilakukannya; 

 

PASAL 35 

TATA TERTIB KERJA 

1. Setiap pekerja wajib peduli dan menjaga kebersihan, kerapian dan 

ketenangan perusahaan berdasarkan lingkup dan area kerjanya masing – 

masing; 

2. Wajib memelihara, menjaga dan merawat aset perusahaan; 

3. Wajib melaporkan setiap kejadian ketidaksesuaian dengan ketentuan dan 

peraturan perusahaan yang berlaku; 

4. Wajib melakukan check lock atau absen setiap kehadirannya di pabrik, 

bilamana pekerja tidak melakukannya dan tidak menginformasikannya ke 

HRD. Maka akan dianggap mangkir dan tidak bayar; 

5. Dilarang membawa dan menggunakan handphone saat jam kerja, kecuali 

mendapatkan izin dari pimpinan; 

6. Dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan untuk kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung; 

7. Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku 

menurut perundang – undangan negara Republik Indonesia; 

8. Dilarang melakukan perbuatan asusila, perjudian, membawa senjata tajam/ 

senjata api dan bahan peledak ditempat kerja; 

9. Dilarang membawa/menjual obat – obatan terlarang, narkoba, minuman 

keras dan sebagainya ditempat kerja; 

10. Dilarang menggunakan fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi, baik 

saat jam kerja maupun diluar jam kerja tanpa ijin pimpinan perusahaan; 

11. Dilarang tidur – tiduran pada saat jam kerja; 

12. Dilarang menyalahgunakan peralatan kerja yang dapat membahayakan 

keselamatan kerja dan kerugian perusahaan; 

13. Dilarang bergurau atau berolok – olok pada saat jam kerja yang 

mengakibatkan suasana kerja menjadi tidak kondusif; 

14. Dilarang dengan sengaja memperlambat cara dan mekanisme kerja; 

15. Dilarang merokok diarea perusahaan; 

16. Dilarang mengadakan atau menghadiri rapat/pertemuan, memasang 

spanduk/poster atau membagikan selebaran lainnya di dalam perusahaan 

dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan; 

17. Dilarang membuat coret – coretan berupa tulisan atau gambar pada asset 

perusahaan atau merubah keaslian dan pengertian dari barang tersebut; 

18. Dilarang memelihara rambut Panjang, kuku, kumis dan jenggot yang mana 

untuk menjaga keselamatan kerja dan etika kerja dalam perusahaan; 

19. Dilarang menggunakan celana sobek – sobek; 
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20. Dilarang menggunakan sandal di area kerja; 

21. Dilarang masuk kerja diluar dari jadwal kerja yang telah ditetapkan tanpa 

sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan; 

22. Dilarang membawa barang atau asset perusahaan tanpa sepengetahuan 

atau ijin dari pimpinan perusahaan; 

23. Dilarang menggunakan barang lain baik milik perusahaan maupun milik 

personal yang tidak ada hubungannya dengan jenis pekerjaannya; 

24. Dilarang untuk melakukan pekerjaan dari pihak ketiga baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan meminta atau menerima bayaran 

/ hadiah dalam bentuk apapun sebagai hadiah; 

25. Dilarang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan lain; 

26. Wajib memegang teguh dan memelihara rahasia perusahaan; 

27. Dilarang dengan sengaja maupun dengan kecerobohannya membiarkan, 

merusak, dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya, teman 

sekerja nya maupun perusahaan dalam keadaan bahaya atau menimbulkan 

kerugian terhadap perusahaan; 

28. Dilarang untuk mencemarkan nama baik perusahaan, pimpinan perusahaan 

maupun keluarganya; 

29. Dilarang untuk menyalahkan nama dan kedudukan di perusahaan untuk 

kepentingan pribadi maupun golongan; 

30. Dilarang memberikan keterangan palsu atau memalsukan data – data atau 

surat – surat yang berkaitan dengan perusahaan; 

31. Dilarang melakukan agitasi dan/atau menghasut teman sekerjanya untuk 

melakukan hal – hal yang tidak terpuji; 

32. Wajib melaporkan kepada atasan atau pimpinan perusahaan apabila 

mengetahui adanya bahaya yang dapat mengancam atau mendatangkan 

kerugian bagi perusahaan maupun teman sekerjanya; 

 

PASAL 36 

RAHASIA JABATAN 

1. Pekerja wajib menyimpan semua rahasia yang bersangkutan dengan 

perusahaan dan keberlangsungan usaha; 

2. Tidak dibenarkan untuk menyimpan rahasia perusahaan diluar perusahaan, 

memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar catatan 

maupun dokumen lainnya yang bersifat rahasia tanpa persetujuan khusus 

dari pimpinan perusahaan; 

3. Pekerja wajib menyerahkan segala asset milik perusahaan baik berupa 

harta benda maupun dokumen surat – surat lainnya, ketika sudah tidak 

bekerja lagi dengan perusahaan; 
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PASAL 37 

SANKSI – SANKSI 

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perusahaan maupun perundang – undangan yang 

berlaku akan diberikan sanksi tegas yang bersifat mendidik sampai dengan 

diberlakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK), tergantung dari 

besarnya pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi berupa : 

a. Teguran lisan; 

b. Pemotongan gaji maupun pembayaran denda; 

c. Teguran tertulis berupa surat peringatan I, II dan III; 

d. Pemutusan hubungan kerja; 

e. Sanksi – sanksi lainnya; 

2. Jenis pelanggaran tingkat 1 

a. Pelanggaran ringan yang diulang kembali lebih dari dua kali / 

pembinaan sebanyak 3 kali meskipun sudah diberitahukan kepada 

yang bersangkutan, tetapi tetap melakukan pelanggaran yang sama; 

b. Memakai, memindahkan, membongkar barang – barang asset 

perusahaan yang bukan menjadi wewenangnya tanpa sepengetahuan 

dan ijin dari penanggung jawab petugas yang berwenang; 

c. Dengan sengaja memakai sebagain / seluruhnya dari waktu kerjanya 

untuk kepentingan pribadi dan memanfaatkan fasilitas perusahaan; 

d. Tidak mematuhi / mentaati pengarahan dari atasan yang berhubungan 

dengan jenis pekerjaannya; 

e. Kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diamanatkan oleh 

perusahaan; 

f. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan/atau 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan; 

g. Sering kali dating terlambat; 

3. Jenis pelanggaran tingkat 2 

a. Pengulangan dari pelanggaran tingkat 1; 

b. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan sejenisnya di 

perusahaan yang mana benda tersebut tidak ada hubungannya dengan 

jenis pekerjaannya; 

c. Memasuki ruangan lain atau area kerja lain dengan sengaja 

membongkar dengan maksud melihat/ membaca/ mengambil/ 

menggunakan barang yang mana hal ini tanpa sepengetahuan atau ijin 

dari petugas yang berwenang, yang mana hal tersebut tidak ada 

hubungan dengan jenis pekerjaan yang diamanatkan oleh perusahaan; 

d. Memakai atau mengendarai kendaraan milik perusahaan tanpa 

sepengetahuan atau ijin dari petugas yang berwenang; 

4. Jenis pelanggaran tingkat 3 

a. Pengulangan dari pelanggaran tingkat 2; 
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b. Jenis pelanggaran berat, yang mana perusahaan dapat melakukannya 

tanpa harus melalui surat peringatan pertama dan kedua; 

c. Tidak hadir tanpa seijin atasan atau tanpa surat keterangan dokter : 

- Lima hari berturut – turut atau; 

- Tujuh hari tidak berturut – turut dalam sebulan atau; 

- Dua belas hari tidak berturut – turut dalam setahu; 

d. Memalsukan atau merubah isi surat, tanda tangan, ijin atasan, surat 

tugas, surat dokter maupun surat – surat lainnya, untuk kepentingan 

pribadi (termasuk pemalsuan dokumen / data); 

e. Menghasut atau mempengaruhi yang lain untu berbuat perbuatan yang 

tidak senonoh ataupun tindakan – tindakan lainnya yang dapat 

merugikan perusahaan; 

f. Berkelahi diarea kerja atau lokasi perusahaan; 

g. Pekerja yang berturut – turut menolak untuk mentaati perintah lisan 

maupun tertulis yang diberikan oleh atasannya; 

h. Dengan sengaja / karena kecerobohannya mengakibatkan dirinya 

dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat menjalankan 

tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya; 

i. Melakukan perbuatan diluar kewenangannnya dalam menjalankan 

tugas yang mengakibatkan kerugian terhadap peruahaan; 

j. Menyalahgunakan kepercayaan dan/atau kedudukannya untuk 

kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain yang dapat merugikan 

nama baik perusahaan (semisal menerima suap/hadiah dsb); 

5. Jangka waktu berlakunya sanksi ialah 6 bulan, jika dalam tenggang waktu 

tersebut pekerja tidak mengulangi perbuatannya atau menunjukkan 

perbaikan berdasarkan penilaian dari pimpinan. Maka sanksi tersebut 

dinyatakan gugur; 

6. Pekerja yang telah mendapati surat peringatan ketiga dan melakukan 

pelanggaran kembali, maka pelanggaran akan diproses kea rah pemutusan 

hubungan kerja (PHK) sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan 

yang berlaku; 

7. Selain sanksi – sanksi tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan 

berupa : 

a. Pembayaran ganti rugi; 

b. Pemindahan tugas / mutasi / demosi; 

c. Pemberhentian sementara / skorsing; 

 

BAB X 

PENYELESAIAN KELUH KESAH 

 

PASAL 38 

KELUH KESAH PEKERJA 
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Sudah menjadi tekad pengusaha bahwa setiap keluhan atau pengaduan 

pekerja akan diselesaikan secepatnya dan seadil – adilnya. 

 

PASAL 39 

TATA CARA PENYELESAIAN KELUH KESAH 

1. Setiap keluh kesah atau pengaduan terkait dengan apapun yang 

berhubungan dengan pekerjaannya akan dibicarakan dan diselesaikan oleh 

atasannya (untuk tingkat pertama); 

2. Apabila permasalahan belum mendapatkan titik temu pada tingkat 

pertama, maka akan dibicarakan dan diselesaikan langsung oleh atasannya 

yang lebih tinggi secara structural; 

3. Apabila dalam perumusan pada ayat 1 dan 2 masih belum mendapatkan 

titik temu, maka pengaduan akan naik tingkatan dan akan diselesaikan 

oleh bagian HRD (bipartit) dan akan diteruskan kepada pimpinan 

perusahaan; 

4. Apabila dalam penyelesaian secara bipartit masih belum menemukan titik 

terang, maka pengaduan akan dimintakan bantuan penyelesaian kepada 

petugas yang berwenang, yaitu dinas tenaga kerja setempat (tripartit); 

 

BAB XI 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

PASAL 40 

BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA 

1. Hubungan kerja akan berakhir dami hukum dalam hal – hal sebagi berikut 

: 

a. Pemutusan hubungan kerja terhadap calon pekerja yang masih dalam 

masa percobaan; 

b. Kontrak pekerja telah berakhir; 

c. Pekerja berhenti dengan keinginannya sendiri atau mengundurkan diri; 

d. Pekerja meninggal dunia; 

e. Pekerja yang usianya telah mencapai usia pensiun, kecuali tenaganya 

masih dibutuhkan menurut keputusan direksi; 

f. Kesehatan pekerja sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja 

(berdasarkan surat keterangan dokter); 

g. Pengurangan pekerja / rasionalisasi; 

h. Atas kesepakatan bersama; 

2. Pemutusan hubungan kerja dikarenakan kesalahan berat : 

a. Melakukan perbuatan criminal yang mana bertentangan dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 
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b. Memberikan data maupun keterangan palsu kepada perusahaan, yang 

mana hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan; 

c. Mabuk, minum – minuman keras dan sejenisnya, termasuk 

mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan juga berjudi di lingkungan 

perusahaan; 

d. Menganiaya, menghina/mengumpat kasar, mengancam, berkelahi 

terhadap sesame pekerja ataupun pimpinan perusahaan; 

e. Membujuk dan merayu teman sekerja, pengusaha/keluarganya untuk 

melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan; 

f. Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan 

nama baik perusahaan, pimpinan perusahaan/keluarganya yang 

seharusnya patut untuk dirahasiakan; 

PASAL 41 

PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

1. Bagi pekerja yang telah mendapatkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 

kali dan masih ditemukan melakukan pelanggaran lagi, maka pengusaha 

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

2. Pemutusan hubungan kerja dikarenakan pelanggaran tata tertib, 

dilaksanakan dengan menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan perundang – undangan yang berlaku (undang – undang nomor 

13 tahun 2003 dan undang – undang nomor 2 tahun 2004); 

PASAL 42 

TENGGANG WAKTU PENGUNDURAN DIRI 

1. Pengunduran diri harus diajukan oleh pemohon secara tertulis di bagian 

HRD; 

2. Hak pekerja akan dipenuhi dan diselesaikan oleh perusahaan sampai 

dengan yang bersangkutan dinyatakan resmi putus hubungan kerja; 

3. Apabila hak dan kewajiban pekerja belum terpenuhi, amak pemutusan 

hubungan kerja akan ditangguhkan oleh perusahaan hingga terpenuhinya 

hak dan kewajiban pekerja; 

4. Ketentuan pengunduran diri akan diatur berdasarkan peraturan perundang 

– undangan yang berlaku; 

 

PASAL 43 

MOGOK KERJA 

1. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh 

dilakukan secara sah, tertib dan damai, sebagai akibat gagalnya dari 

perundingan. 

2. Mogok kerja dilakukan setelah terjadinya atau didahului oleh perundingan 

yang dilakukan pengusaha dengan pekerja; 
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3. Sekurangnya dalam kurun waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja 

dilakukan, pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

pimpinan perusahaan dan instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan dan kepada kepolisian setempat; 

 

PASAL XII 

REFRENSI 

 

PASAL 44 

REFRENSI / SURAT KETERANGAN 

1. Pada waktu berakhirnya hubungan kerja, perusahaan memberikan surat 

keterangan kerja/ refrensi kerja sebagai bukti atas pengabdian pekerja pada 

perusahaan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun tanpa terputus; 

2. Pekerja yang mengundurkan diri dengan baik dan satu bulan sebelumnya 

sudah memberikan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis 

dengan bekerja minimal sudah satu tahun, maka surat keterangan kerja / 

refrensi kerja dapat diterbitkan; 

 

PASAL XIII 

PENUTUP 

 

PASAL 45 

PENUTUP 
1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk dua tahun 

kedepan; 

2. Peraturan ini berlaku sah dan mengikat, terhitung tanggal ditetapkannya; 

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 Maret 2020 

A.n Direksi Perusahaan 

Head HR & Legal 

 

 

 

 

 

DEFGHI SATRIA UTAMA 

SURAT PERNYATAAN 
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Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

1 Nama 

Jabatan 

:M. Ali Akbar 

:Perwakilan 

Perusahaan 

6 Nama 

Jabatan 

:Ananda 

wahyu 

nursukma  

:Perwakilan 

Serikat 

2 Nama 

Jabatan 

: Cantika evita  

:Perwakilan 

Perusahaan 

3 Nama 

Jabatan 

: Ningsriati 

:Perwakilan 

Perusahaan 

4 Nama 

Jabatan 

: yuli  

:Perwakilan 

Perusahaan 

5 Nama 

Jabatan 

: alingga rahma  

:Perwakilan 

Perusahaan 

 

Dengan  ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi materi Perjanjian 

Kerja Bersama periode tahun 2020 – 2022 yang dimohonkan pengesahannya pada 

kantor  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, telah dikonsultasikan dengan kami 

sebagai wakil – wakil pekerja / karyawan. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Sidoarjo, 05 Maret 2020 

Mengetahui,      Yang membuat pernyataan, 

Head HR & Legal  

1.     6. 

 

 

2.     7. 

 

 

3.     8. 

DEFGHI SATRIA UTAMA 
4.     9. 

 

 

5.    10.



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 120  

 

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.  

 

LINE UP TIM PERUNDING DARI PIHAK PT. Anggun Sejahtera 

1. Defghi Satria Utama 

Jabatan : Head HR and Legal 

 

2. Saqueena 

Jabatan : Wakil Head HR and Legal 

3. Sri Rejeki 

Jabatan : sekertaris 

LINE UP TIM PERUNDING DARI PIHAK SERIKAT PEKERJA PT. Anggun 

Sejahtera 

1. Alingga rahma  

Jabatan : Ketua Serikat Pekerja PT. Anggun Sejahtera 
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2. Ananda wahyu nursukma 

Jabatan : Sekretaris dan Legal Document Serikat Pekerja PT. Anggun 

Sejahtera 

 

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. Anggun Sejahtera  dan Serikat Pekerja PT. Anggun Sejahtera, 

sepakat untuk lamanya masa perundingan yakni 30 hari dan apabila tidak 

menemukan kata sepakat, diperpanjang sebagaimana permenaker pasal 23 

tersebut. 

 

D. MATERI PERUNDINGAN 

Materi perundingan ini biasanya memuat terkait hak dan kewajiban dari 

pengusaha maupun pekerja. (PASAL 22) 

 

Hak PT. Anggun Sejahtera 

1. Mendapatkan pekerjaan dari karyawan/ti sesuai dengan jam dan shiftnya, 

yakni selama 8 jam dan apabila lebih diikutkan lembur. 

2. Karyawan/ti wajib untuk mendapatkan target harian sebagaimana yang 

ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan jobdisknya. 

3. Karyawan/ti wajib bekerja seprofesional mungkin. 

Kewajiban PT. Anggun Sejahtera 

1. Memberikan gaji sebagaimana pekerjaan karyawan/ti 

2. Memberikan tunjangan sesuai dengan kesepakatan di PKB 

3. Memberikan bonus dan beorientasi naik jabatan apabila pekerjaan 

karyawan/ti baik dalam masa kurun waktu minimal 5 tahun. 

Hak Karyawan PT. Anggun Sejahtera 

1. Mendapatkan gaji dari perusahaan sesuai dengan pekerjaan dan dedikasi 

selama bekerja di perusahaan tersebut. 

2. Tunjangan kesehatan yang wajib diberikan oleh pengusahan kepada 

pekerja 

3. Orientasi dan jenjang karir bagi karyawan/ti yang melakukan pekerjaan 

optimal dan baik dalam kurun waktu 5 tahun. 

Kewajiban PT. Anggun Sejahtera 
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1. Memberikan yang terbaik bagi perusahaan, dan mampu bekerja secara 

professional sesuai dengan bidang keahliannya serta sudah kompeten di 

bidangnya 

2. Mentaati peraturan perusahaan 

3. Bekerja sesuai dengan PKB yang disepakati kedua belah pihak. 

 

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. Anggun 

Sejahtera, 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. Anggun Sejahtera.  

 

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. Anggun Sejahtera, bersinergi untuk mematuhi dan 

melaksanakan peraturan yang berlaku. 

 

H. SAHNYA PERUNDINGAN 

Sahnya perundingan yang dilakukan oleh pengusaha dan serikat pekerja PT. 

Anggun Sejahtera, apabila kedua belah pihak sudah sepakat menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing, dan ditandatangani oleh perwakilan pengusaha dan 

serikat pekerja yang ditunjuk. 
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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. Anggun Sejahtera, Siap untuk 

menanggung sampai terjadinya kesepakatan dengan pihak atau perwakilan serikat 

pekerja. 

 

 

HRD PT. Anggun Sejahtera 

 

 

 

DEFGI SATRIA UTAMA  

 

Ketua serikat pekerja PT. Anggun Sejahtera 

 

 

 

ALINGGA RAHMA  
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KELOMPOK III 
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DRAFT 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PT. SUMBER HIDUP MANDIRI 

 

 

 

DRAFT PKB PT.SHM  per 5 APRIL 2020 
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MUKADIMAH 

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Bahwa sesuai dengan semangat kemitraan yang dilandasi oleh konsensus. 

Hubungan Industrial Pancasila, sangat disadari bahwa pada hakekatnya 

Pengusaha dan Pekerja bukanlah merupakan dua pihak yang saling bertentangan, 

melainkan kedua-duanya justru saling membutuhkan dan saling membantu sesuai 

dengan kedudukan masing-masing. 

Sebagai perwujudan dan Hubungan Industrial Pancasila yang telah 

disepakati, dipandang perlu dibuat semacam kesepakatan yaitu berupa Perjanjian 

Kerja Bersama yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak 

sehingga tumbuh rasa saling menghormati dan mempercayai yang pada akhirnya 

diharapkan terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha di perusahaan ini. 

Menyadari akan kepentingan bersama tersebut, Pengusaha dan Serikat 

Pekerja sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan berpedoman 

kepada, antara lain; 

1. UUD 1945 Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. 

2. UU No.21 tahun 2004 tentang serikat pekerja . 

3. UU No.13 tahun 2003 pasal 116, tentang Perjanjian Kerja 

Bersama. 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia . 

No. Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja 

Bersama. 

Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama ini, adalah : 

1. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Serikat Pekerja/ 

Pekerja. 

2. Menetapkan syarat-syarat kerja yang baik. 

3. Mengatur penyelesaian yang adil atas setiap perbedaan pendapat. 

4. Melanjutkan serta meningkatkan hubungan kerjasama yang baik 

antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja. 

Bahwa dengan terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama yang dilandasi 

semangat kemitraan yang tinggi, maka diharapkan apa yang menjadi cita-cita 

bersama yaitu terwujudnya suatu Hubungan Industrial yang harmonis serta 

kesejahteraan bersama dapat segera dinikmati oleh Pengusaha dan pekerja. 

 

BAB I 

UMUM 

Pasal 1 

PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN 
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Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara :  

PT. SUMBER HIDUP MANDIRI yang beralamat di Jalan Yosh Sudarso 

Gedangan Surabaya, merupakan Perseroan yang didirikan menurut Undang-

Undnag Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang Kosmetik, berdasar 

Akta Notaris No.1 Tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Ijin Operasional dari 

Disnaker Surabaya No.568/90/392.3/2020 tertanggal 23 Maret 2020. 

Selanjutnya disebut dengan PERUSAHAAN. 

dengan 

SERIKAT PEKERJA 

SERIKAT PEKERJA ANANDA BHAKTI, yang beralamat di Jalan Yosh 

Sudarso nomor 15 Gedangan Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60165 yang 

disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja 

Sumber Sejahtera Mandiri dan Umum Kota Surabaya No. Kep. 029/B/PC-SP-

AMK-FSPMI/SBY/VIII/2018 dengan nomor pencatatan Disnaker No. 

001/PUK/SPAMK-FSPMI MRI/VIII/2018, dalam hal ini mewakili para 

anggotanya. 

Selanjutnya disebut SERIKAT PEKERJA 

 

BAB II 

UMUM 

 

Pasal 2 

ISTILAH DAN PENGERTIAN 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengusaha 

Ialah pimpinan perusahaan atau orang - perseorangan  yang diberi kuasa untuk 

mengelola  perusahaan dan melakukan aktifitas atas nama Perusahaan. 

2. Perusahaan 

Ialah suatu bentuk usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. 

Sumber Hidup Mandiri yang didirikan di Jl. Yosh Sudarso Gedangan Surabaya. 

3. Lingkungan Perusahaan 

Ialah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan perusahaan dan 

digunakan untuk menunjang aktifitas perusahaan. 

4. Serikat Pekerja 

Ialah Organisasi pekerja yang berada di perusahaan PT.Sumber Hidup Mandiri 

dalam hal ini serikat pekerja mewakili para pekerja yang menjadi anggota. 

Organisasi serikat pekerja ini bernama Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan 

Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Sumber Hidup Mandiri 

yang berkedudukan di Jl. Yosh Sudarso nomor 15 Gedangan Surabaya. 

5. Pengurus Serikat Pekerja 
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Ialah pekerja yang dipilih secara demokrasi untuk menjadi pimpinan pada serikat 

pekerja PT. Sumber Hidup Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Dewan 

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kota Surabaya No. 

Kep. 029/B/PC-SP-AMK-FSPMI/SBY/VIII/2018 dengan nomor pencatatan 

Disnaker No. 001/PUK/SPAMK-FSPMI MRI/VIII/2018. 

6. Anggota Serikat Pekerja 

   Ialah pekerja yang terdaftar pada Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan 

Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Sumber Hidup Mandiri. 

Pengusaha dan Serikat Pekerja menyetujui bahwa yang dapat menjadi anggota 

adalah seluruh pekerja PT. Sumber Hidup Mandiri. 

7. Pekerja 

Ialah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan 

dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut menerima upah sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

8. Keluarga 

Ialah istri atau suami dari pekerja sebanyak-banyaknya satu orang beserta anak-

anaknya yang sah dari pekerja. 

9. Tanggungan Keluarga 

 Ialah istri dan 3 ( tiga ) orang anak yang sah dari pekerja atau janda dan 3 ( tiga ) 

orang anak yang sah, dimana anak dari pekerja belum menikah dan belum 

berpenghasilan yang berusia 21 tahun dan terdaftar pada bagian Personalia. 

10. Orang Tua Pekerja 

Ialah bapak atau ibu kandung dan bapak atau ibu mertua dari pekerja yang 

terdaftar pada bagian personalia. 

11. Ahli Waris 

Ialah keluarga pekerja atau orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan 

warisan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

12. Pekerjaan 

Ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pekerja sesuai tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

13. Atasan 

      Ialah pekerja yang pangkat / jabatannya lebih tinggi dari seorang pekerja lainnya. 

14. Upah 

Ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

suatu pekerjaan yang telah atau akan dilaksanakan/dilakukan, dan dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut perjanjian kerja bersama 

termasuk tunjangan-tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. 

15. Upah Kerja Lembur 
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Ialah upah yang diterima oleh pekerja karena pekerja tersebut telah melakukan 

pekerjaan di luar jam / hari kerja yang telah ditentukan. 

16. Tunjangan Hari Raya 

Ialah pembayaran dalam bentuk uang kepada pekerja menjelang hari raya 

keagamaan. 

17. Hari dan Jam  Kerja 

Ialah waktu yang ditetapkan perusahaan untuk bekerja hadir di tempat kerja 

dan  melakukan pekerjaan dengan didasarkan ketentuan Undang 

Undang  Ketenagakerjaan yang berlaku. 

18. Hari Libur 

Hari libur Ialah 

a. Hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah 

b. Hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan 

19. Kerja Lembur 

Ialah pekerjaan yang dilakukan diluar hari dan jam kerja yang telah disepakati 

dalam  Perjanjian Kerja Bersama. 

20. Masa Kerja 

Ialah jangka waktu pekerja untuk bekerja dimulai sejak pertama kali pekerja 

diterima bekerja 

sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui kedua belah pihak, kecuali 

pekerja yang mengalami pembaharuan perjanjian kerja maka dihitung berdasarkan 

pekerja tersebut bekerja kembali. 

21. Kecelakaan Kerja 

Ialah kecelakaan yang terjadi atau timbul karena suatu kegiatan kerja. 

( Undang – Undang Republik Indonesia No.2 / Th 92 ) 

22. Sakit 

Ialah pekerja yang berhalangan melakukan pekerjaan akibat mengalami gangguan 

kesehatan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. 

23. Tunjangan Tetap 

Ialah komponen upah diluar upah pokok yang diterima pekerja secara tetap dan 

teratur  yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran pekerja. 

24. Bonus 

Ialah hadiah dari pengusaha kepada pekerja dalam bentuk uang karena adanya 

keuntungan perusahaan  dan  diberikan pada akhir tahun. 

 

Pasal 3 

LUASNYA PERJANJIAN 

1. Disetujui dan disepakati bersama bahwa perjanjian  ini terbatas dan hanya 

berlaku untuk hal-hal yang secara jelas dimuat didalam Perjanjian Kerja 

Bersama ini dan bahwa pengusaha, serikat pekerja dan pekerja masih tetap 

memiliki hak – hak dan kewajiban lainnya yang diatur dan dilindungi oleh 
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undang – undang serta peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan 

ketenagakerjaan. 

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

meliputi PERUSAHAAN di seluruh Indonesia dan semua oekerja yang 

berstatus tetap dan dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 7 kecuali mereka yang 

dikecualikan yaitu Dewan Direksi. 

3. PKB ini berlaku bagi semua Pekerja, kecuali Tenaga Kerja Asing baik spesialis 

maupun bukan yang akan diatur  tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 4 

KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN 

1.   Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk mematuhi dan 

melaksanakan sepenuhnya semua kewajiban yang telah disetujui bersama 

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

2.   Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk menyebarluaskan serta 

memberikan penjelasan kepada pekerja mengenai isi dari Perjanjian Kerja 

Bersama ini, sehingga pekerja juga mengetahui secara jelas mengenai hak dan 

kewajibannya. 

           

Pasal 5 

HUBUNGAN PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA 

1.  Perusahaan dan Serikat Pekerja bertekad untuk terus bekerja sama dalam 

menciptakan suasana kerja yang harmonis dan dinamis demi terwujudnya 

Hubungan Industrial  (memajukan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja). 

2.  Untuk menunjang tekad tersebut, maka perusahaan dan serikat pekerja akan 

melaksanakan: 

a.  Pembentukan dan penyempurnaan sarana-sarana Hubungan Industrial. 

b. Pertemuan-pertemuan secara teratur sekurang kurangnya satu bulan sekali 

kecuali terdapat hal- hal yang mendesak yang memerlukan pertemuan – 

pertemuan yang intensif. 

3.  Sarana Bipartit yang telah ada lebih baik dikembangkan dalam membantu 

masalah- masalah yang timbul dilingkungan kerja. 

 

Pasal 6 

TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

1.  Mengatur hubungan kerja dan syarat – syarat kerja sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.  Meningkatkan efisiensi, produktifitas dan meningkatkan karier terhadap 

pekerja. 

3.  Menegaskan dan menjelaskan hubungan kerja, hak dan kewajiban perusahaan, 

serikat  pekerja dan para pekerja. 
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4.  Jaminan kepastian hukum bagi Pekerja dan Pengusaha. 

 

BAB III 

PENGAKUAN HAK PERUSAHAAN DAN HAK SERIKAT PEKERJA 

SERTA JAMINAN TERHADAP PERUSAHAAN DAN SERIKAT 

PEKERJA 

 

Pasal 7 

HAK PERUSAHAAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA 

1. Perusahaan berhak meminta kerjasama dari serikat pekerja di dalam : 

a.    Meningkatkan produktivitas perusahaan 

b.   Mensosialisasikan peraturan - peraturan yang ditentukan oleh perusahaan 

dan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. 

c.    Membantu perusahaan di dalam mengadakan suatu kegiatan kegiatan. 

2. Perusahaan berhak melakukan usahanya sesuai dengan perundangan undangan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama. 

 

Pasal 8 

HAK SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN 

1. Serikat Pekerja berhak mewakili, bertindak untuk dan atas nama seluruh 

pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja dan pekerja yang bukan anggota 

serikat pekerja untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan perselisihan 

industrial antara perusahaan dan serikat pekerja. 

2. Serikat Pekerja berhak melakukan perundingan-perundingan dalam pembuatan 

Perjanjian Kerja Bersama ataukepada seluruh pekerja. 

3.  Serikat Pekerja berhak membuat suatu pernyataan tertulis tentang hal hal yang 

bersifat normatif yang belum dapat dilakukan oleh perusahaan. 

4. Perusahaan memberikan keleluasaan bagi serikat pekerja di dalam 

melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, 

dengan tidak mengesampingkan kepentingan perusahaan. 

 

Pasal 9 

FASILITAS DAN BANTUAN UNTUK SERIKAT PEKERJA 

DARI PERUSAHAAN 

1. Iuran anggota Serikat Pekerja dipotong dari upah pekerja oleh perusahaan 

setelah mendapat surat kuasa dari Serikat Pekerja dan untuk selanjutnya 

disetorkan kebank yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja  sesuai AD/ART FSPMI 

sebesar 1% dari upah/basic terendah sebagaimana dimaksud dalam : 

a. Undang-undang No.2 tahun 2000  tentang pelaksanaan pemungutan Iuran 

bagi serikat pekerja. 

b. Petunjuk pelaksanaan tentang hal yang sama dari DPP FSPMI. 
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2. Perusahaan menyediakan satu ruangan untuk kantor Serikat Pekerja dan 

perlengkapan lainnya seperti : 

a. Meja dan  kursi 

b. Lemari 

c. 1 ( satu ) unit komputer 

3. Perusahaan menyediakan papan pengumuman sebagai sarana publikasi di 

dalam lingkungan perusahaan bagi serikat pekerja di tempat yang mudah 

dibaca dan sebelum di publikasikan harus melalui pemberitahuan kepada 

perusahaan. 

4. Atas permintaan serikat pekerja, perusahaan memberikan ijin kepada serikat 

pekerja untuk mengadakan rapat atau pertemuan di dalam lingkungan 

perusahaan dengan memberikan perlengkapan yang diperlukan. 

 

Pasal 10 

JAMINAN BAGI PERUSAHAAN 

1. Serikat Pekerja tidak akan menghalangi perusahaan dalam melaksanakan tata 

tertib perusahaan dan disiplin, seperti pemberian peringatan atas pelanggaran 

yang dilakukan pekerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

2. Serikat Pekerja menyadari bahwa tindakan pemogokan dan memperlambat 

pekerjaan adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial maupun 

kebijaksanaan pemerintah, maka hal tersebut perlu dihindari. 

 

Pasal 11 

JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA 

1. Pekerja yang dipilih untuk menjadi Pimpinan Unit Kerja ( PUK ) atau yang 

ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja untuk menjadi wakil serikat pekerja 

tidak  mendapat tindakan diskriminatif dan intimidasi secara langsung ataupun 

tidak langsung dari perusahaan melalui atasan / atasan langsung karena 

fungsinya tersebut. 

2. Perusahaan akan menyelesaikan dengan serikat pekerja mengenai keluhan - 

keluhan pekerja, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

3. Serikat Pekerja dapat memanggil anggotanya untuk suatu keperluan organisasi 

di dalam jam kerja dengan mendapat ijin perusahaan ( atasan / atasan 

langsung). 

4. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan dapat memberikan keterangan 

yang diperlukan tentang hal - hal yang menyangkut ketenagakerjaan. 

5. Perusahaan tidak akan menghalangi perkembangan serta kegiatan Serikat 

Pekerja dan sebaliknya, Serikat Pekerja akan memberikan sesuai kemampuan 

di dalam menjaga dan memelihara tata tertib perusahaan dalam upaya 

meningkatkan produktifitas. 
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6. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan dapat mengadakan rapat atau 

pertemuan rutin dengan serikat pekerja atau sebaliknya. 

7. Perusahaan menyadari tindakan penutupan perusahaan ( Lock Out ) adalah 

tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial maupun kebijaksanaan 

pemerintah, maka perusahaan berusaha menghindari terjadinya hal tersebut. 

 

Pasal 12 

DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA 

1.  Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan dapat memberikan dispensasi 

bagi serikat pekerja atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja ( PUK ) 

untuk menjadi wakil Serikat Pekerja dalam melaksanakan tugas organisasi 

atau memenuhi panggilan pemerintah guna kepentingan negara dengan tidak 

mengurangi hak - haknya sebagai pekerja. 

2.  Jika pengurus atau anggota Serikat Pekerja dipilih menjadi pengurus pada 

perangkat organisasi Serikat Pekerja yang lebih tinggi, perusahaan dapat 

memberikan dispensasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya 

tersebut dengan tidak mengurangi hak - haknya sebagai pekerja yang 

sebelumnya hal tersebut dibicarakan dengan perusahaan. 

3. Mengenai teknis pelaksanaan dispensasi bagi Serikat Pekerja diatur sebagai 

berikut : 

a.  Untuk pemberitahuan/undangan harus diberitahukan  sebelum pelaksanaan. 

b.  Jumlah orang yang diberikan dispensasi maksimal 3 orang. 

 

Pasal 13 

LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITE 

1. Lembaga Kerjasama Bipartite terdiri dari Pengusaha dan Pengurus Serikat 

Pekerja 

2. Pertemuan rutin, dilakukanminimal dua bulan sekali pada waktu yang telah 

disepakati bersama, yang pelaksanaanya akan dikoordinir oleh pihak 

Perusahaan. 

3. Pertemuan insidentil, dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah-

masalah yang mendesak misalnya dalam pembuatan Perjanjian Tambahan. 

 

BAB III 

HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal  14 

PENERIMAAN PEKERJA BARU 

1. Penerimaan pekerja baru merupakan wewenang perusahaan yang 

persyaratannya sesuai dengan ketentuan perusahaan dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Dalam penerimaan pekerja, perusahaan akan mengutamakan kepada anak 

pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia, 

lanjut usia atau medical unfit selama memenuhi ketentuan - ketentuan 

persyaratan umum pekerja. 

3. Penerimaan Pekerja baru bisa dilakukan melalui Masa Percobaan paling lama 

tiga (3) bulan atau kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 15 

PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA BARU 

1.  Kesepakatan Kerja ialah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja 

untuk melakukan suatu hubungan kerja dalam waktu tertentu. 

2.    Masa kerja dari pekerja terhitung sejak awal pekerja tersebut bekerja di 

perusahaan, apabila pekerja mengalami pembaharuan perjanjian kerja maka 

masa kerja terhitung sejak pekerja menandatangani perjanjian kerja tersebut. 

3.   Perpanjangan perjanjian kerja atau pembaharuan perjanjian kerja mengacu 

pada Kep Men Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004, tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu  ( PKWT ). 

4. Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) dilakukan oleh atasan langsung / atasan di 

bagian/departemen masing-masing yang dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menetapkan sebagai pekerja tetap atau sebaliknya. 

5.   Upah pokok yang diatur dalam perjanjian kerja tidak kurang dari ketentuan 

upah minimum yang berlaku dan tunjangan - tunjangan lainnya sesuai dengan 

Perjanjian Kerja Bersama ini.  

6. Apabila perusahaan mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir, 

maka perusahaan diwajibkan membayar pekerja yang bersangkutan sebesar 

upah pekerja sampai selesainya perjanjian kerja yang telah disepakati. 

7.  Apabila pekerja mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir, maka 

pekerja diwajibkan membayar kepada perusahaan sebesar upah pekerja 

sampai selesainya perjanjian kerja yang telah disepakati. 

8.   Bagi pekerja yang telah mengalami 2 kali kontrak kerja dan akan diperpanjang 

maka wajib mengalami masa vakum/masa tenggang minimal 30 hari yang 

pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun 2003. 

 

Pasal 16 

STATUS PEKERJA 

Berdasarkan kesepakatan kerja yang ada, klasifikasi pekerja terbagai 3 

(tiga)  yaitu : 

1. Pekerja tetap ialah pekerja yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang 

tidak tertentu dan upah dihitung atas dasar upah bulanan. 

2. Pekerja kontrak ialah pekerja yang bekerja untuk jangka waktu tertentu yang 

terikat hubungan kerja secara terbatas atas perjanjian kerja yang telah 

disepakati antara perusahaan dengan pekerja yang bersangkutan. 
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3. Pekerja asing  ialah  pekerja yang bukan Warga Negara Indonesia yang terikat 

pada hubungan kerja dengan perusahaan secara terbatas karena keahliannya 

yang kurang dan atau belum dikuasai oleh pekerja Warga Negara Indonesia 

serta mendapat ijin dari Disnaker. 

 

Pasal 17 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA 

1. Hak Pekerja 

a. Pekerja berhak atas upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. 

b.Pekerja berhak atas upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja / hari kerja 

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. 

c. Pekerja berhak atas cuti 

d. Pekerja berhak mengikuti kegiatan organisasi yang ada di lingkungan 

perusahaan dengan memperhatikan kelancaran operasional perusahaan. 

e. Pekerja berhak menerima ganti rugi atas gangguan kesehatan / cacat badan 

yang diakibatkan karena melakukan tugas perusahaan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

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

melakukan tugas perusahaan. 

g. Pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan atau memutuskan 

hubungan kerja dengan perusahaan sesuai Peraturan Perundang - undangan 

yang berlaku. 

h. Pekerja berhak mendapat ijin meninggalkan pekerjaan atas persetujuan 

atasannya. 

i. Pekerja berhak mengemukakan usul dan saran kepada atasannya. 

2. Kewajiban pekerja 

a. Pekerja wajib melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan 

perusahaan. 

b. Pekerja wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai dirinya 

maupun jenis pekerjaannya kepada perusahaan. 

c. Pekerja wajib melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab 

di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh perusahaan. 

d. Pekerja wajib untuk melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan di bagian / departemen masing masing.  

e. Pekerja wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai 

rahasia perusahaan. 

f. Pekerja wajib menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma - norma 

pergaulan yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. 

g. Pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari - hari wajib menjaga dan 

memelihara kebersihan dalam lingkungan perusahaan. 
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h. Pekerja wajib berusaha mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak 

diinginkan yang dapat membahayakan diri sendiri, pekerja lain dan aset  – 

aset perusahaan. 

i. Pekerja wajib untuk saling menghargai dan menghormati kepada sesama 

pekerja dan atasan langsung / atasan. 

 

Pasal 18 

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN 

1. Hak Perusahaan 

a. Memberikan pekerjaan dan perintah yang layak kepada pekerja selama waktu 

kerja. 

b. Meminta pekerja melakukan kerja lembur dengan memperhatikan perundang 

- undangan atau ketetapan - ketetapan pemerintah yang berlaku. 

c. Menuntut suatu prestasi kerja dari pekerja, sesuai dengan yang ditetapkan 

perusahaan. 

d. Menetapkan tata tertib atau peraturan kerja dalam perusahaan dengan 

memperhatikan perundang - undangan atau ketetapan pemerintah yang 

berlaku. 

e. Menempatkan pekerja dibagian - bagian tertentu yang terdapat di perusahaan. 

f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dengan mengacu pada 

perundangan - undangan atau ketetapan pemerintah yang berlaku. 

2. Kewajiban perusahaan 

a.Membayar upah sesuai perundang - undangan yang berlaku atau Perjanjian 

Kerja Bersama. 

b.Memperhatikan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja dari 

pekerja. 

c.Mentaati Undang - Undang Ketenagakerjaan atau ketetapan pemerintah 

tentang ketenagakerjaan. 

d.Memperhatikan kesejahteraan pekerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

e.Memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Kerja Bersama ini. 

Pasal  19 

PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK) 

1.Perusahaan dapat melakukan Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) secara berkala 

sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam setahun. 

2. Hasil Penilaian Prestasi Pekerja ( PPK ) dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan : 

a. Penyesuaian upah kerja 

b. Promosi jabatan dan golongan 

c. Pendidikan dan Latihan 

d. Pengangkatan Karyawan 
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Pengangkatan karyawan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dengan 

mempertimbangkan kondisi perusahaan. 

3.  Perusahaan perlu memberitahukan hasil Penilaian Prestasi Kerja kepada 

pekerja sebagai tolak ukur agar pekerja dapat meningkatkan prestasi kerja yang 

dimilikinya. 

 

Pasal 20 

PROMOSI JABATAN 

1. Perusahaan dapat mempromosikan pekerja ke jenjang yang lebih tinggi 

berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, masa kerja dan kebutuhan 

perusahaan. 

2. Untuk mengisi jabatan yang kosong perusahaan akan mengutamakan pekerja 

yang ada dalam perusahaan sepanjang memenuhi kwalifikasi jabatan yang 

dimaksud. 

3.   Aturan mengenai promosi jabatan diatur pada ketentuan - ketentuan tentang 

promosi jabatan secara terpisah dan dilampirkan pada Perjanjian Kerja 

Bersama ini. 

 

Pasal 21 

PENEMPATAN DAN MUTASI 

1. Demi kelancaran proses produksi dan kegiatan perusahaan dalam 

pendayagunaan tenaga kerja, perusahaan dapat menentukan pekerja untuk 

suatu pekerjaan/jabatan di perusahaan dalam hal - hal sebagai berikut           : 

a. Meningkat atau menurunnya tingkat produksi di bagian / departemen tertentu 

dan karenanya memerlukan penambahan atau pengurangan pekerja di bagian / 

departeman tersebut. 

b. Memberikan kesempatan kepada pekerja agar dapat mengembangkan 

kemampuan dan karirnya dibagian / departemen pekerja yang 

bersangkutan. Dalam hal ini pekerja dapat mengajukan permohonan kepada 

atasannya. 

c. Pekerja dapat diangkat untuk suatu jabatan yang lebih tinggi pada bagian / 

departemen tertentu dengan memperhatikan prestasi kerja yang dimilikinya. 

d. Apabila kondisi pekerja tidak memungkinkan bekerja pada bagian / departemen 

tertentu sehingga perlu dimutasikan pada bagian atau departemen tertentu yang 

sesuai dengan kondisi pekerja tersebut. 

2. Mutasi pekerja ke bagian / departemen tertentu bersifat mendidik dan bukanlah 

merupakan tindakan hukuman dan mengandung unsur SARA yang dapat 

merugikan pekerja , dalam pelaksanaannya tidak akan mengurangi hak – hak 

pekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi jabatan dan golongan serta 

penyesuaian upah seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 
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3. Pelaksanaan mutasi terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja oleh atasannya 

selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, dan di sertai surat penetapan 

yang di tanda tangani oleh manager personalila. 

4. Mutasi pekerja keluar lingkungan perusahaan dilakukan melalui musyawarah 

mufakat antara perusahaan dengan pekerja yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada serikat pekerja. 

Pasal 22 

ROTASI 

1. Demi kelancaran proses produksi dan peningkatan kemampuan (Skill) bagi 

pekerja , maka perusahaan dapat melakukan rotasi bagi pekerja. 

2. Pelaksanaan rotasi dilakukan oleh manager di departement masing masing dan 

disertai dengan surat ijin atasan masing-masing  yang ditandatangani manager 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 23 

TENAGA KERJA ASING 

1. Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan akan memenuhi 

ketentuan Undang – Undang No. 3 / Tahun 1958,Kep Men No.Kep 

20/Men/III/2004 serta UU No.13 tahun 2003. 

2. Tenaga kerja asing yang di pekerjakan di perusahaan harus memahami dan 

menghormati adat istiadat bangsa Indonesia dan bersikap sopan terhadap 

pekerja serta melaksanakan Hubungan Industrial. 

 

Pasal 24 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA 

UMUM 

1.  Menyadari perlunya peningkatan kemampuan kerja sebagai prasyarat dalam 

meningkatkan produktivitas, maka perusahaan akan terus melakukan usaha-

usaha peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan 

pekerja  melalui Pendidikan dan Latihan kerja. 

2.   Pekerja  yang ditugaskan mengikuti training / pelatihan ke luar negeri, segala 

biaya dan fasilitas yang berhubungan dengan tugas tersebut ditanggung 

sepenuhnya oleh perusahaan. 

 

PENDIDIKAN PRAKERJA 

Dalam rangka membekali pekerja  baru yang akan memasuki dunia kerja di 

Perusahaan, maka Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja memberikan 

pendidikan prakerja yang meliputi : 

1.    Pengetahuan umum perusahaan 

2.    Isi Perjanjian Kerja Bersama 

3.    Perangkat organisasi Serikat Pekerja dan Perusahaan 
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 

Perusahaan dan serikat pekerja  akan terus melaksanakan usaha-usaha 

peningkatan produktivitas dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. 

Usaha - usaha yang akan dilaksanakan antara lain : 

a. Mendorong Pekerja  untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya. 

b. Mendorong pekerja untuk terus menemukan ide atau metode kerja baru atau 

perbaikan di lingkungan tempat kerjanya melalui sarana atau media ( ide 

perbaikan konsep ) maupun Quality Control Concep. 

c. Mendorong  atasan atau pimpinan dalam semua tingkatan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kualitas kepemimpinannya. 

 

BAB IV 

WAKTU KERJA 

Pasal 25 

UMUM 

1. Jam kerja perusahaan adalah jam kerja yang dilakukan pekerja pada : 

  a. 40 jam dalam 1 ( satu ) minggu untuk 5 ( lima ) hari kerja pada waktu siang 

hari. 

b. Sistem kerja 3 grup 2 shift (long shift) dengan 4 hari kerja, 2 hari libur sesuai 

jadual kerja yang ditetapkan perusahaan. Pekerja yang melakukan kerja 

lebih dari 8 jam dihitung lembur. 

c. Jadwal Security/ satpam atas keputusan Direksi. 

2. Penyimpangan jumlah jam kerja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari 

Disnaker dan hal ini diberitahukan kepada serikat pekerja. 

 

Pasal 26 

HARI KERJA , JAM KERJA DAN KALENDER KERJA 

1. Hari kerja 

a. Hari kerja dimulai pada hari senin sampai hari jum’at, kecuali pada hari hari 
tersebut dinyatakan hari libur nasional. 

b. Hari libur mingguan ditetapkan pada hari sabtu dan minggu 

2. Jam Kerja 

a. Jam Kerja perusahaan diatur sebagai berikut: 

1) Non Shift 

Senin – Kamis            : Jam 08.00 wib – jam 17.00 wib 

Break time pagi          : Jam 10.00 wib – jam 10.05 wib 

Istirahat                      : Jam 12.00 wib – jam 13.00 wib 

Break time sore          : Jam 15.00 wib – jam 15.05 wib 

 

Jumat                         : Jam 08.00 wib – jam 17.30 wib 

Break time pagi          : Jam 10.00 wib – jam 10.05 wib 
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Istirahat                      : Jam 11.45 wib – jam 13.15 wib 

Break time sore          : Jam 15.00 wib – jam 15.05 wib 

b.  Break time pagi dan sore hanya berlaku untuk departemen/bagian : Assy, 

Final Check, potong compound dan QC Untuk departemen lain diatur ijin 

atasan langsung dan atau atasan. 

c. Departemen Assy, Final Check, potong compound dan QC yang akan kerja 

lembur akan mendapat waktu break time antara jam kerja wajib dan jam 

kerja overtime, untuk departemen lain diatur ijin atasan langsung dan atau 

atasan. 

 

2)  Sistem kerja 2 grup 2 shift (long shift/ shift panjang) 

Shift I 

Senin – Kamis,           : Jam 08.00 wib – jam 20.00 wib 

Sabtu, minggu            : Jam 08.00 wib – jam 20.00 wib 

Istirahat                      : Jam 12.00 wib – jam 13.00 wib 

Break time                  : Jam 17.00 wib – jam 17.05 wib 

 

Jumat                         : Jam 08.00 wib – jam 20.00 wib 

Istirahat                      : Jam 11.45 wib – jam 13.15 wib 

Break time                  : Jam 17.30 wib _ jam 17.35 wib 

 

Shift II 

Senin – Minggu          : Jam 20.00 wib – jam 08.00 wib 

Istirahat                      : Jam 00.00 wib –jam 01.00 wib 

Break time                  : Jam 05.00 wib – jam 05.05 wib 

Adapun jika mengalami perubahan – perubahan di dalam 

operasionalnya akan diatur  secara terpisah yang sesuai dengan Perjanjian 

Kerja Bersama . 

b.  Atas Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dan serikat pekerja, hari 

dan jam kerja dapat diubah dengan mempertimbangkan kondisi dan 

kepentingan perusahaan serta pekerja, yang sebelumnya dibicarakan 

terlebih dahulu kepada serikat pekerja. 

 

3. Kalender Kerja 

a.  Kalender kerja adalah hari kerja dan hari libur dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun dan pengaturan kalender kerja tersebut akan ditentukan berdasar surat 

keputusan dari perusahaan. 

b. Tentang pengaturan hari kerja dan hari libur dalam kalender kerja, 

perusahaan wajib membicarakan kepada serikat pekerja dengan 

mempertimbangkan hak dan kepentingan pekerja dan perusahaan. 
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Pasal 27 

DISIPLIN WAKTU KERJA 

1.  Pekerja wajib mencatat kehadirannya pada mesin kehadiran (handpunch) yang 

diletakan pada tempat yang telah ditentukan. 

2.   Pencatatan kehadiran dilakukan dua kali dalam satu hari kerja yaitu pada awal 

kerja dan pada akhir kerja. 

3.   Pekerja dilarang mencatat kehadiran dari pekerja lain, pekerja yang dengan 

sengaja mencatatkan kehadiran pekerja lain di anggap melakukan suatu 

pelanggaran. 

4.   Pekerja wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja 

yang berlaku bagi pekerja tersebut. Ketidakhadiran pekerja selain alasan 

alasan seperti sakit, cuti, melaksanakan tugas perusahaan atau alasan lain yang 

telah ditetapkan adalah suatu pelanggaran yang di anggap mangkir. 

5.   Pekerja yang karena suatu alasan yang mengharuskan pekerja tersebut 

meninggalkan tempat kerjanya selama jam kerja, harus mendapatkan ijin dari 

atasannya dengan memenuhi cara – cara yang di tetapkan oleh perusahaan. 

6.   Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena alasan sakit, harus segera 

memberitahukan keadaannya pada hari pertama pekerja tersebut tidak masuk 

bekerja dan harus membawa surat keterangan dokter pada hari pertama 

pekerja bekerja. Apabila pekerja tidak masuk dengan alasan sakit tanpa ada 

pemberitahuan kepada perusahaan/atasan langsung maka akan dianggap 

mangkir/alpha. 

7.   Pada jam istirahat aktifitas kerja di hentikan sementara waktu dan pekerja di 

berikan kesempatan untuk beristirahat atau melakukan ibadah keagamaan. 

8.   Pada jam istirahat makan, pekerja yang melakukan makan dan minum harus di 

ruang makan (kantin) yang di sediakan. Pekerja tidak di benarkan berada di 

ruang makan (kantin) sebelum jam istirahat makan tiba. 

9.   Pekerja yang melakukan istirahat Rolling wajib menggunakan tanda pengenal 

(ID) yang telah disediakan oleh perusahaan. 

 

Pasal 28 

KERJA LEMBUR 

1.   Perusahaan dapat meminta pekerja untuk melakukan kerja lembur tanpa 

adanya paksaan guna kepentingan perusahaan. 

2.   Kerja lembur harus ada perintah atau seijin dan sepengetahuan atasannya ( 

manager departement  ) dengan mengetahui jenis pekerjaannya. 

3.   Karena suatu alasan tertentu pekerja tidak dapat melakukan kerja lembur, 

maka pekerja wajib memberitahukan pada saat itu juga kepeda atasannya 

langsung sehingga pekerja tersebut tidak diikut sertakan dalam kerja lembur. 

4.   Kelebihan jam kerja di hitung kerja lembur minimal 0,5 ( setengah jam ). 
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Pasal 29 

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR 

1.   Perhitungan Upah Lembur diatur dengan berpedoman pada SK No.72/Men/ 

84 tertanggal 31 Maret 1984, adalah sebagai berikut : 

a.    Upah lembur pada hari hari kerja biasa : 

1) Jam pertama                        : 1,5 x upah / 173 

2) Jam kedua               : 2,0 x upah / 173 

3) Jam ketiga               : 2.0 x upah /173 

b.   Upah lembur pada hari libur biasa: 

1) 7 jam pertama          : 2,0 x upah / 173 

2) Jam kedelapan         : 3.0 x upah / 173 

3) Jam kesembilan       : 4,0 x upah / 173 

c.    Upah lembur pada hari libur Nasional : 

1) Jam pertama s.d kelima       : 2,0 x upah / 173 

2) Jam keenam                                    : 3,0 x upah / 173 

3) Jam ketujuh dst                   : 4,0 x upah / 173 

d.   Perusahaan meliburkan pekerja pada hari – hari Raya Keagamaan seperti : 

Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Waisak dan Hari 

Raya Keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

e.   Libur bersama Hari Raya Idul Fitri untuk jam lembur wajib dibicarakan 

dengan serikat pekerja. 

2.   Komponen upah yang di perhitungkan atau di masukan dalam Perhitungan 

Upah lembur adalah gaji pokok dan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. 

3.   Untuk golongan atau jabatan tertentu yang tidak ada perhitungn uang lembur 

diberi tunjangan lembur sebesar Rp.100.000,- setelah 4 (empat ) jam kerja 

lembur atau lebih. 

 

BAB VI 

HARI LIBUR NASIONAL, CUTI DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA 

DAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 

                                                                                       

Pasal 30 

HARI LIBUR NASIONAL 

1.  Hari libur nasional adalah hari libur umum yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2.   Pada hari libur nasional, pekerja berhak untuk mendapatkan upah, jika karena 

suatu hal yang mendesak sehingga perusahaan meminta pekerja untuk bekerja 

pada hari libur nasional, maka hal tersebut di anggap kerja lembur yang 

Tunjangan Upah Lemburnya di sesuaikan dengan PKB. 

3.   Pekerja yang melakukan perjalanan dinas atau kegiatan dalam rangka 

pendidikan dan latihan mendapat pengecualian dari ayat 2. 
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Pasal 31 

C U T I 

1.  Cuti Tahunan 

a.   Pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 12 ( dua belas ) bulan 

pada perusahaan terhitung sejak saat dipekerjakan, maka pekerja tersebut 

berhak atas cuti tahunan selama 12 ( dua belas ) hari kerja dengan upah 

penuh. 

b.   Jangka waktu pengambilan cuti tahunan berlaku untuk selama 1 (satu) 

tahun sejak cuti tahunan timbul dan jika masa berlakunya di lampaui, maka 

hak sisa cuti tahunan tersebut akan diganti berupa uang dengan perhitungan 

yang berlaku. 

c.   Pengambilan cuti tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian dan 

satu bagian di antaranya terdiri dari 6 ( enam ) hari terus menerus yang 

dilakukan secara masal ( collective ) yang dirangkaikan dengan Hari Raya 

Idul Fitri. 

d.   Permohonan untuk pengambilan cuti tahunan harus diajukan dan mendapat 

persetujuan dari atasan yang berwenang, selambat lambatnya 2 ( dua ) hari 

sebelumnya. Dan pengambilan cuti lebih dari 3 ( tiga ) hari harus di ajukan 

selambat lambatnya 5 ( lima ) hari sebelumnya, jangka waktu permohonan 

cuti dapat di kecualikan hanya dalam hal – hal mendesak. 

e.   Pekerja mendapatkan upah penuh selama menjalankan cuti. 

 

2.  Cuti Besar/ istirahat panjang 

a.   Pekerja yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun dan kelipatannya berhak 

atas tambahan cuti selama 8 (delapan) hari kerja dan disebut sebagai Cuti 

Besar. 

b.   Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelancaran proses produksi, 

maka penggunaan cuti besar dapat di lakukan secara bertahap dengan 

mendapat persetujuan dari atasannya. 

c.   Mengenai waktu pengajuan cuti besar yakni : 

1)   Untuk cuti lebih dari 5 ( lima ) hari kerja diajukan 5 ( lima ) hari kerja 

sebelumnya. 

2)   Untuk cuti kurang dari dan sama dengan 5 ( lima ) hari kerja di ajukan 

3  ( tiga ) hari kerja sebelumnya. 

d.   Hak cuti besar akan gugur jika pekerja dalam jangka  waktu 4 (empat) 

tahun sejak ditimbulkan hak cuti besarnya tidak di gunakan, kecuali karena 

alasan penundaan demi kepentingan perusahaan. 

 

3.  Cuti Haid 

a.   Kepada pekerja wanita diberikan cuti haid pada saat hari pertama dan hari 

kedua dengan tetap  mendapatkan upah. 
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b.   Untuk menggunakan hak cuti haid tersebut, pekerja harus mengajukan 

permohonan kepada perusahaan melalui atasannya. 

 4.   Cuti Hamil 

a.   Kepada pekerja wanita hamil akan diberikan cuti melahirkan selama 3   ( 

tiga ) bulan. 

b.   Kepada pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti 

1.5 ( satu setengah ) bulan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter. ( cuti terhitung pada saat  pekerja wanita mengalami keguguran ) 

c    Perpanjangan cuti dapat di berikan atas pertimbangan medis yang disertai 

surat keterangan dokter / bidan yang merawat. Jika perpanjangan cuti 

diberikan oleh perusahaan maka perpanjangan cuti tersebut dianggap sakit. 

 

Pasal 32 

IJIN ATAU MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT 

UPAH 

1.   Dengan ijin perusahaan pekerja dapat meninggalkan pekerjaan dengan tidak 

mengurangi hak – haknya dalam hal – hal sebagai berikut : 

Sakit karena kecelakaan kerja. 

Cuti khusus untuk hal – hal sebagai berikut : 

1. Istri / Suami / Anak meninggal dunia                      2 hari kerja 

2. Orang Tua / Mertua meninggal dunia                      2 hari kerja 

3. Pernikahan pekerja yang bersangkutan                    3 hari kerja 

4. Menkhitankan / Membaptis anak pekerja                2 hari kerja 

5. Pernikahan anak pekerja                                          2 hari kerja 

6. Istri pekerja melahirkan/keguguran                          2 hari kerja 

7. Saudara kandung meninggal dunia                          2 hari kerja 

8. Istri / Suami / Anak pekerja meninggal dunia          2 hari kerja 

Pelaksanaan dari hal tersebut diatas harus dengan memberitahukan kepada 

atasannya satu  hari sebelumnya. Untuk hal – hal yang tak terduga 

pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat pada hari pertama pekerja 

masuk kerja. 

Mengalami musibah bencana alam diberikan ijin oleh perusahaan dengan 

mempertimbangkan bencana yang dialami pekerja. 

Melaksanakan hak pilih sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum dan 

atau sebagai panitia pelaksanaan pemungutan suara akan di berikan ijin 

menurut waktu yang diperlukan. 

Menjalankan hak cuti tahunan / cuti besar. 

Menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam dan ziarah ke tempat suci 

bagi agama lain paling lama 3 ( tiga ) bulan atau sesuai dengan aturan haji 

yang ditetapkan pemerintah. Ijin ini diberikan hanya 1 ( satu ) kali selama 

bekerja di perusahaan. 
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2.   Perusahaan memberikan ijin tidak masuk kerja tanpa mengurangi hak–hak 

pekerja karena;        

a. Mengemban tugas Negara. 

b. Memenuhi panggilan pengadilan / pihak berwajib. 

3.   Ijin biasa adalah ijin diluar ijin sakit dan ijin khusus, pekerja yang mengajukan 

ijin biasa harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh 

perusahaan. Lamanya ijin biasa adalah 1 ( satu ) hari dalam 1 ( satu ) bulan. 

4.   Perusahaan memberikan ijin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja 

dikarenakan sakit, tugas negara, panggilan pengadilan atau pihak berwajib dan 

tugas dari serikat pekerja. 

 

BAB VIII 

PENGUPAHAN 

 

Pasal 33 

UMUM 

1.    Upah yang ditentukan bagi pekerja  adalah terdiri dari komponen yaitu : 

a.    Upah pokok 

b.    Tunjangan-tunjangan 

c.    Upah lembur ( jika ada ) 

2.    Pajak penghasilan atas upah pekerja ditanggung oleh perusahaan. 

3.    Pembayaran upah akan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya melalui 

Bank (transfer), apabila tanggal 25 tersebut libur maka akan dibayar satu hari 

kerja sebelumnya. 

4.    Setiap pekerja harus mengetahui komponen upah yang berlaku bagi pekerja 

itu sendiri dengan rincian upah secara tertulis dan tertutup setiap tanggal 24 

setiap bulannya. 

 

Pasal 34 

UPAH POKOK 

1.  Penetapan upah pokok pekerja yang mempunyai masa kerja 0 ( nol ) tahun 

didasarkan pada upah minimum yang berlaku. 

2.  Penetapan upah pokok pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan atau 

lebih dari 1 (satu) tahun ditentukan berdasarkan pada perundingan upah ditahun 

yang berjalan atau skala upah. 

 

Pasal 35 

TUNJANGAN TRANSPORT 

1.   Perusahaan memberikan tunjangan transport sebesar Rp 9.000,- / hari. 

2.   Tunjangan Transport akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan Bahan 

Bakar Minyak dan kenaikan biaya transportasi umum, dan dirundingkan 

dahulu oleh Serikat Pekerja. 
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Pasal 36 

TUNJANGAN MAKAN 

1.    Perusahaan memberikan tunjangan makan sebesar Rp 8.000,- 

2.    Tunjangan Makan akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan bahan - 

bahan  pokok. 

3.   Perusahaan memberikan tunjangan/uang makan untuk pekerja yang kerja 

lembur 3 (tiga) jam atau lebih. 

 

Pasal 37 

TUNJANGAN SHIFT 

1.  Tunjangan dan insentive shift 2 grup 2 shift  (longshift): 

 

 

 

 

2.   Jika 

ditengah pelaksanaan nilai tunjangan shift sudah tidak sesuai dengan kondisi 

produksi perusahaan, maka perusahaan akan merundingkan nilai tunjangan 

shift tersebut dengan serikat pekerja. 

 

Pasal 38 

TUNJANGAN JABATAN 

1.   Perusahaan memberikan tunjangan jabatan bagi pekerja yang mempunyai 

jabatan dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari pekerja yang 

mempunyai jabatan tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut : 

a. SubLeader                    Rp.  50.000,- /bulan 

b. Leader                          Rp.  100.000,- /bulan 

d. Foreman                       Rp. 200.000,- /bulan 

c. Supervisor ke atas diatur oleh SK Direksi. 

2.   Dalam setiap revisi Perjanjian Kerja Bersama nilai tunjangan jabatan akan 

ditinjau ulang dengan memperhatikan saran-saran dari serikat pekerja. 

 

Pasal 39 

TUNJANGAN KEHADIRAN/PREMI HADIR 

Perusahaan memberikan premi hadir kepada pekerja apabila dalam sebulan 

pekerja dinyatakan tidak pernah alpha/mangkir sebesar Rp 40.000,- 

 

Pasal 40 

PREMI HAID 

Perusahaan memberikan premi haid kepada pekerja perempuan sebesar 

Rp 10.000,- /bulan. 

 TUNJANGAN 

SHIFT 

INCENTIVE 

SHIFT 

SHIFT I Rp 3.500,- Rp 3.000,- 

SHIFT II Rp 3.500,- Rp 4.500,- 
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Pasal 41 

PENYESUAIAN / KENAIKAN  UPAH 

1.  Penyesuaian / Kenaikan Upah Tahunan 

Perusahaan memberikan kenaikan upah 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) 

tahun  berlaku efektif pada setiap bulan Januari yang diistilahkan dengan 

penyesuaian / kenaikan upah tahunan, kecuali terdapat perubahan keputusan 

pemerintah yang berkaitan dengan penyesuaian / kenaikan upah. 

Besarnya penyesuaian / kenaikan upah di tetapkan atas kesepakatan antara 

perusahaan dan serikat pekerja dengan mengacu pada rumusan : 

Gaji Baru = Gaji lama + Inflasi Nasional + Kondisi Perusahaan + Masa Kerja + 

Prestasi 

Keterangan : 

a.       Kondisi Perusahaan dirundingkan 

b.      Masa kerja lihat tabel pada lampiran Perjanjian Kerja Bersama ini 

2.   Ayat 1 diatas tidak berlaku jika perusahaan menerapkan sistem penggolongan 

pekerja. 

3.   Jika perusahaan menerapkan Sistem penggolongan pekerja maka 

penyesuaian/kenaikan upah sundulan pekerja tetap akan dirundingkan dengan 

serikat pekerja. 

4.   Kenaikan upah  pekerja diperhitungkan dari upah pokok pekerja yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 42 

UPAH PEKERJA SELAMA SAKIT 

1.   Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang di buktikan dengan surat 

keterangan dokter berhak atas upahnya. 

2.   Pekerja yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit atau berobat 

jalan, maka bagi pekerja yang telah memenuhi tata cara untuk menjalani 

perawatan tersebut berhak atas upahnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

3.  Bila seorang pekerja menderita sakit dan tidak dapat melakukan pekerjan 

terus  menerus sampai jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, maka pekerja 

LAMA PERAWATAN PEMBAYARAN GAJI/ UPAH 

 

4bulan pertama 

4bulan kedua 

4bulan ketiga 

                         Menunggu putusan 

PHK 

 

100% dari upah pokok/ bulan 

75% dari upah pokok/ bulan 

50 % dari upah pokok/ bulan 

25% dari upah pokok/ bulan 
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dapat diputuskan hubungan kerjanya dari perusahaan yang akan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan   dalam UU No.13 tahun 2003. 

Pasal 43 

TUNJANGAN HARI RAYA 

1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR )  kepada karyawan satu 

kali dalam satu tahun, menjelang hari raya agama sesuai Kepmen No. 04 / Men 

/1994 dengan ketentuan sebagai berikut : 

Masa Kerja THR 

Dibawah 3 ( tiga )  bulan 

3 ( tiga ) bulan s.d. dibawah 1 ( satu ) 

tahun 

1 tahun ke atas 

Tidak ada 

Masa kerja/12 x 1 bulan upah 

pokok 

1 ( satu ) bulan upah pokok 

    

2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya di lakukan paling lambat  2 ( dua ) minggu 

sebelum hari  raya. 

     Sesuai dengan Hari Raya masing-masing Agama dan Kepercayaannya. 

3. Pekerja yang mengundurkan diri atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari raya berhak atas Tunjangan Hari 

Raya. 

 

Pasal 44 

BONUS AKHIR TAHUN 

1. Bonus ialah hadiah dari pengusaha kepada pekerja dalam bentuk uang sebagai 

penghargaan pengusaha kepada pekerja yang diberikan pada akhir tahun karena 

profit perusahaan. 

2. Keputusan tentang besaran bonus sepenuhnya menjadi hak pengusaha dan 

diberitahukan kepada serikat pekerja minimal 2 minggu sebelum akhir tahun. 

3.  Pembayaran bonus dilakukan paling lambat bersamaan dengan pembayaran 

upah bulan desember pada tahun yang berjalan. 

4.   Pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) 

bulan dan kurang dari 1 ( satu ) tahun pada tanggal 30 Desember, diberikan 

bonus secara proposional sesuai dengan jumlah bulan masa kerja pekerja yang 

bersangkutan. 

5.   Pekerja yang mengundurkan diri/terkena PHK paling lama 1 bulan sebelum 

akhir tahun (31 Desember)  pada tahun berjalan, maka pekerja berhak atas 

bonus tersebut. 

6.   Dasar dari perhitungan bonus adalah upah pokok. 

 

BAB VIII 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PENGOBATAN,  

JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN, 

JAMINAN SOSIAL 
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Pasal  45 

UMUM 

1.  Perusahaan berkewajiban menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja 

dan mengupayakan lingkungan kerja yang tidak membahayakan kesehatan 

pekerja  sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. 

2.  Untuk mengupayakan hal tersebut diatas, maka melalui Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) yang terdiri dari unsur perusahaan 

dan serikat pekerja, perusahaan menetapkan peraturan dan keselamatan kerja. 

3.  Pekerja diwajibkan mentaati semua ketentuan mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja. Mengabaikan ketentuan mengenai keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah suatu pelaggaran, untuk perbuatan tersebut Pekerja yang 

bersangkutan dapat dikenakan sanksi. 

4.  Pekerja diwajibkan menggunakan, merawat dan menyimpan alat pelindung 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. 

5.  Bagi pekerja yang alat-alat pelindung Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya 

telah rusak atau hilang diharuskan memberitahukan kepada atasannya untuk 

dapat ditindaklanjuti  

 

Pasal 46 

SERAGAM KERJA 

1.  Seragam kerja disediakan oleh perusahaan dengan memperhatikan sifat 

pekerjaan yang bersangkutan berupa seragam kerja 2 ( dua ) stel, topi 1 ( satu 

)  buah, sepatu 1 ( satu ) pasang dan kaos kaki 2 ( dua ) pasang dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun, kecuali untuk sepatu diatur dengan ketentuan sesuai 

dengan kebutuhan departemen atau bagian masing-masing. 

2.  Pekerja wajib merawat dan memelihara seragam kerja dan lainnya yang 

disediakan oleh perusahaan. 

3.  Pada dasarnya perusahaan hanya menyediakan seragam kerja dan lainnya 

seperti ketentuan tersebut diatas, kecuali perlengkapan kerja tersebut rusak 

karena pekerjaan sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk dipakai sebagai 

perlengkapan kerja. Penggantian seragam kerja tersebut hanya diberikan atas 

usul atasan  langsung pekerja  yang bersangkutan dan disetujui oleh 

manager  departemennya. 

4.  Bilamana pekerja karena sesuatu hal hubungan kerjanya terputus, diwajibkan 

untuk mengembalikan pakaian kerja kepada perusahaan. 

5.  Pekerja  wajib mengenakan seragam kerja selama melakukan pekerjaan. 

6.  Untuk pekerja wanita yang hamil, diberikan seragam kerja hamil dari 

perusahaan. Setelah usai menjalani persalinan seragam kerja hamil tersebut 

dikembalikan ke perusahaan. 
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Pasal 47 

ALAT-ALAT KERJA 

1.  Perusahaan menyediakan alat - alat kerja bagi pekerja  menurut macam dan 

jenis yang telah ditentukan untuk masing - masing pekerjaan. 

2.  Pekerja  diwajibkan merawat alat-alat kerja tersebut dan menyimpannya pada 

tempat yang telah ditentukan oleh atasannya. 

3.  Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja dan karenanya perlu dilakukan 

penukaran, maka pekerja  diwajibkan menunjukkan alat-alat kerja yang lama 

atau yang rusak tersebut kepada atasannya atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

perusahaan. 

 

Pasal 48 

PEMERIKSAAN ALAT PELINDUNG KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA 

1.  Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) akan mengadakan 

pemeriksaan secara periodik atas alat - alat pelindung keselamatan 

kerja,kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang digunakan oleh pekerja. 

2.  Dalam hal terdapat adanya ketidak sesuaian alat - alat pelindung keselamatan 

dan kesehatan kerja yang ada, maka perusahaan wajib mengadakan 

penggantian alat - alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. 

 

Pasal 49 

HYGIENE PERUSAHAAN DAN KESEHATAN 

1.   Perusahaan akan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3) dilingkungan perusahaan. 

2.   Perusahaan akan memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan tentang 

hygiene perusahaan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. 

3.   Perusahaan memberikan minuman kesehatan berupa susu bubuk putih kepada 

pekerja, seperti: 

      Pekerja shift malam, pekerja lembur sampai melewati batas malam  ( jam 

malam ; jam 18.00 wib – jam 06.00 ) 

      Penghitungannya yaitu 1 jam mendapat 25 gram susu. 

4.   Untuk mengevaluasi dan memantapkan kondisi kesehatan pekerja, maka 

perusahaan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan umum ( General Check 

Up ) yang dilaksanakan secara periodik 1 ( satu ) kali setiap bulan September. 

5.   Bagi karyawan kontrak yang telah melalui proses general check up dan 

dinyatakan positif mengidap penyakit menular yang berbahaya (Paru-

paru,TBC,AIDS dan penyakit lainnya) maka perusahaan akan melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja dan akan dibicarakan dengan Serikat Pekerja. 
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6.   Jika terbukti seorang pekerja menderita sakit akibat hubungan kerja, maka 

perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden 

no. 22 / tahun 1993 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7.   Perusahaan memberikan ruang dan fasilitas P2K3. 

 

Pasal 50 

KELUARGA BERENCANA 

1. Dalam rangka menyukseskan program pemerintah mengenai Keluarga 

Berencana, perusahaan membantu pekerja dan isteri pekerja yang mengikuti 

program Keluarga Berencana dengan cara spiral, suntik, vasektomi dan 

tubektomi yang dilakukan di Rumah Sakit / Balai Pengobatan. 

2.  Biaya yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana bagi pekerja dan 

isteri pekerja ditanggung oleh Perusahaan. 

 

Pasal 51 

JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN 

PERAWATAN KESEHATAN, RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN 

PERSALINAN 

 

Untuk perawatan kesehatan, rawat jalan, rawat inap dan persalinan untuk 

karyawan dan keluarganya dengan maksimal 3 anak seluruhnya dtanggung oleh 

Asuransi Kesehatan yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja. .  

Program JPK memberikan manfaat   paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis 

yang diselenggarakan disetiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan 

sebagai berikut: 

1.  Pelayanan Rawat jalan tingkat pertama. 

2   Pelayanan Rawat jalan tingkat II. 

3.  Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit. 

4.  Pelayanan Persalinan. 

5.  Pelayanan Khusus. 

6.  Emergency.      

Pasal 52 

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) 

1. Perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekerja dalam program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku. 

2.  Adapun bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah : 

a.   Jaminan Kecelakaan Kerja        : 1,27 % dari upah pokok ditanggung oleh 

perusahaan.                     

b.   Jaminan Kematian                    : 0,3 % dari upah pokok ditanggung oleh 

perusahaan. 
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c.   Jaminan Hari Tua                      : 3,7 % dari upah pokok ditanggung oleh 

perusahaan dan 2 % dari upah    pokok  ditanggung oleh pekerja. 

d.   Jaminan Perawatan Kesehatan  : 6% untuk karyawan yang berkeluarga dan 

3% untuk karyawan lajang, ditanggung oleh perusahaan. 

                                       

 BAB IX 

KESEJAHTERAAN 

 

Pasal 53 

SUMBANGAN PERNIKAHAN 

1. Sumbangan pernikahan diberikan kepada semua pekerja tetap pada pernikahan 

yang pertama kali dilakukan. 

2. Sumbangan pernikahan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah 

). 

Pasal 54 

SUMBANGAN PERSALINAN 

1. Sumbangan persalinan hanya diberikan kepada semua pekerja tetap dan kontrak 

laki-laki yang isterinya melahirkan dan pekerja wanita yang melahirkan. 

2. Sumbangan persalinan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah 

).  

Pasal 55 

SUMBANGAN KEDUKAAN 

1. Perusahaan memberikan sumbangan kedukaan kepada pekerja atau ahli 

warisnya dalam hal sebagai berikut :      

 Sesuai dengan UU              

    a. Pekerja meninggal dunia                    : Rp 

500.000,-                

l                                            b. Anak kandung / anak angkat pekerja meninggal dunia                 : Rp 

500.000,-             

    d. Orang tua kandung / orang tua angkat  pekerja meninggal dunia : Rp 

500.000,- 

 

Pasal 56 

FASILITAS RUANG MAKAN DAN TEMPAT ISTIRAHAT YANG 

LAYAK 

Perusahaan menyediakan fasilitas ruang makandan tempat istirahat yang layak 

agar pekerja dapat beristirahat dengan maksimal. 

Pasal 57 

FASILITAS  PEMINJAMAN UANG 

Perusahaan memberikan peminjaman uang kepada pekerja tetap dengan masa 

kerja lebih dari 5 (lima) tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 

maksimum. 
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Pemberian pinjaman uang dan besarannya ditentukan oleh bagian keuangan. 

 

Pasal 58 

REKREASI 

Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan di kalangan pekerja  maka perusahaan 

menyelenggarakan acara rekreasi 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun ke objek - 

objek wisata dengan mengikutsertakan keluarga pekerja, dengan ketentuan 

sebagai   berikut : 

a.    Peserta rekreasi yang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan adalah 

pekerja  ditambah dengan tanggungan keluarga pekerja, yang dalam hal ini 

terdiri dari suami atau istri dan 3 ( tiga ) orang anak pekerja. 

b.   Penetapan lebih lanjut mengenai tempat dan pelaksanaan rekreasi tersebut, 

dimusyawarahkan oleh perusahaan dengan serikat pekerja. 

c.   Pelaksanaan rekreasi dilaksanakan melihat kegiatan produksi. 

 

Pasal 59 

KEGIATAN OLAH RAGA 

Untuk membina semangat kebersamaan serta menjaga kesehatan jasmani, maka 

perusahaan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas olah raga sebagai 

berikut : 

1)  Senam dilakukan setiap hari sebelum jam kerja. Semua pekerja diwajibkan ikut 

serta dalam senam tersebut kecuali untuk shift 3 senam ditiadakan. 

2)  Perusahaan akan menyediakan fasilitas olah raga lainnya dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut  : 

-       Biaya 

-       Jumlah peminat 

-       Manfaat dari kegiatan olah raga tersebut   

Perusahaan atas pertimbangannya sendiri akan menetapkan fasilitas apa yang 

dapat diberikan dalam setiap kegiatan olah raga tersebut. 

 

Pasal 60 

KOPERASI 

Perusahaan mendukung keberadaan koperasi karyawan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerja dan untuk pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

pengurus koperasi sesuai AD/ART. 

Pasal 61 

KEROHANIAN 

Untuk menunjang pembinaan rohani bagi para pekerja, perusahaan melaksanakan 

hal - hal sebagai berikut : 

a)   Menyediakan  fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan perusahaan, 

sehingga memberikan kemudahan pekerja  menjalankan kewajiban menurut 

agama dan kepercayaannya masing - masing dengan baik pada waktunya. 
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BAB X 

PERATURAN / TATA TERTIB KERJA 

 

Pasal 62 

UMUM 

Pihak perusahaan dan serikat pekerja  menyadari  perlunya ditegakkan 

kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan perusahaan sehingga terhadap 

pekerja  yang melanggar peraturan tata tertib dan disiplin yang telah diatur dalam 

Perjanjian  Kerja Bersama ini perlu diberikan sanksi. 

 

Pasal 63 

TATA TERTIB UMUM 

1.  Pekerja  dan management wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 

Kerja Bersama ini, maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

2.  Pekerja  wajib mentaati perintah atasannya sesuai dengan tugas dan 

pekerjaannya. 

3.  Pekerja  wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung 

jawab. 

4.  Pekerja  wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keharmonisan di lingkungan 

perusahaan. 

5.  Pekerja  wajib bertingkah laku sopan selama berada di lingkungan perusahaan. 

6.  Pekerja wajib hadir ditempat kerja pada hari dan jam kerja yang telah di 

tentukan, kecuali  mempunyai alasan yang sah untuk tidak hadir dan 

disebabkan oleh  : 

a)    Sakit yang di sertai dengan surat keterangan dokter. 

b)   Mempunyai izin yang sah dari perusahaan. 

7.  Pekerja  yang tidak dapat hadir di tempat kerja dan tidak dapat memberikan 

keterangan di hari tersebut, maka keterangan dapat menyusul di hari pertama 

pekerja yang bersangkutan masuk kerja. 

8.  Pekerja  dilarang menggunakan fasilitas perusahaan atau memanipulasi milik 

perusahaan untuk kepentingan pribadi. 

9.  Pekerja dilarang bekerja rangkap di  2 ( dua ) perusahaan dalam waktu 

bersamaan. 

 

Pasal 64 

TATA TERTIB KERJA 

1.  Pekerja wajib absen sebelum dan sesudah bekerja pada mesin absen handpunch 

yang telah di sediakan oleh perusahaan. 

2.  Selama jam kerja, pekerja  dilarang meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin 

dari atasannya. 

3.   Pekerja bertanggung jawab atas peralatan kerja yang diinventariskan. 
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4.   Pekerja  dilarang menjalankan atau menggunakan mesin / peralatan yang bukan 

wewenangnya. 

5.   Pekerja wajib menggunakan seragam kerja pada saat hari kerja dan jam kerja 

lembur. 

Pasal 65 

TATA TERTIB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

1.  Pekerja wajib menggunakan alat-alat pelindung kerja bila ketentuannya 

mengharuskan demikian. 

2.  Pekerja  harus mengerjakan pekerjaannya ataupun peralatan sesuai dengan tata 

cara yang telah ditentukan. 

3.  Pekerja  harus memperhatikan keselamatan diri dan pekerja yang berada 

disekitarnya pada saat melakukan pekerjaan. 

4.  Pekerja  dilarang merokok pada tempat-tempat yang bertuliskan rambu 

larangan merokok. 

5.  Pekerja dilarang membuang sampah yang bukan pada tempatnya. 

6.  Pekerja dilarang membawa makanan ke area kerja. 

 

Pasal 66 

TATA TERTIB ADMINISTRASI 

1.  Setiap calon pekerja  wajib memberikan data pribadi yang sebenarnya, dengan 

cara mengisi formulir lamaran kerja. 

2.  Pekerja wajib melaporkan perubahan yang berhubungan dengan keterangan 

pribadinya, yaitu: 

-   Perubahan tempat tinggal 

-   Perubahan atau tambahan susunan keluarga pekerja 

-   Perubahan status pekerja 

-   Perubahan ahli waris 

Laporan perubahan tersebut harus diinformasikan paling lambat 2 minggu 

kepada bagian personalia. Jika tidak maka tunjangan yang berkaitan dengan hal 

tersebut tidak diberikan. 

3. Jika terdapat calon pekerja yang diterima kemudian telah bekerja memalsukan 

data - data pribadinya, maka perusahaan akan menindak lanjuti sesuai dengan 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

 

Pasal 67 

TATA TERTIB KEAMANAN 

1.  Pekerja  wajib mentaati peraturan keamanan di lingkungan perusahaan. 

2.  Pekerja yang mengetahui keadaan atau benda yang dapat menimbulkan bahaya 

seperti : kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan dan 

ketentraman di lingkungan perusahaan, maka pekerja wajib segera 

memberitahukan Satuan Pengaman atau atasannya langsung / atasan. 

3.  Pekerja  wajib menghindari hal-hal yang menyebabkan timbulnya : 
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a)    Kebakaran atau ledakan 

b)   Pencurian, kehilangan dan merusak 

c)    Perkelahian 

4.  Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan, maka pekerja tidak 

dibenarkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a)  Menyalakan api atau merokok di tempat yang terdapat bensin / solar / gas 

dan barang lainnya yang mudah terbakar. 

b)  Mendekatkan bensin, solar atau barang lain yang mudah terbakar dengan 

sumber api. 

c)  Merokok didalam pabrik dan ditempat-tempat terlarang. 

d)  Membuang puntung rokok di sembarang tempat. 

e)  Merusak / merubah dan menghilangkan alat pengaman secara sengaja. 

f)  Membawa ke dalam lingkungan perusahaan : bahan bakar, bahan peledak, 

senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pekerja, 

menggunakan alat pemadam api tidak sesuai fungsinya, memindahkan 

barang dari tempatnya untuk tujuan mencuri dan atau memperlakukan 

secara ceroboh hingga menimbulkan kerusakan. 

g) Melakukan pekerjaan pengelasan bukan pada area yang ditentukan. 

5.  Untuk menjaga terjadinya pencurian dan pengrusakan, maka pekerja  : 

a)  Wajib membawa dan memelihara barang yang di inventariskan kepada 

pekerja yang bersangkutan. 

b) Dilarang memasuki tempat - tempat yang bukan atau tidak ada hubungan 

dengan pekerjaannya. 

c)  Dilarang keluar masuk lingkungan perusahaan tanpa melalui pintu yang 

telah di sediakan. 

d)  Dilarang meletakkan atau menyimpan benda - benda berharga milik 

perusahaan yang bukan pada tempatnya. 

6.  Untuk mencegah perkelahian atau keresahan maka pekerja dilarang : 

a)  Menghasut atau memfitnah terhadap sesama pekerja. 

b) Menyebarkan isu-isu atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang 

meresahkan sesama pekerja. 

c)  Mengancam atau memaksa pekerja untuk mengikuti sikap dan tindakannya. 

d) Membawa senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan perusahaan 

yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. 

 

Pasal 68 

SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN / KESALAHAN 

Prinsip dasar : 

Pekerja  yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib maupun peraturan 

lainnya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dikenakan 

sanksi. 

Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung besar atau kecilnya pelanggaran. 
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Tingkatan dan masa berlakunya sanksi sebagai berikut : 

          a)  Peringatan lisan                     : 2 (dua) Minggu. 

          b)  Surat Peringatan I                  : 6 (enam) Bulan. 

          c)  Surat Peringatan II                 : 6 (enam) Bulan. 

          d)  Surat Peringatan III               : 6 (enam) Bulan. 

          e)  Pemutusan Hubungan Kerja  : - 

 

1. SANKSI PERINGATAN LISAN 

Untuk pelanggaran ringan, maka seorang pekerja  dapat dikenakan sanksi 

peringatan lisan oleh atasannya. Sanksi peringatan lisan ini lebih bersifat saran-

saran. 

Adapun kesalahan yang bisa dikenakan sanksi peringatan lisan adalah sebagai 

berikut : 

1.   Memasuki pabrik tanpa memakai seragam kerja / perlengkapan kerja yang 

telah ditetapkan. 

2.   Mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan  1 (satu) hari dalam sebulan. 

3.   Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan. 

4.   Tidak mengisi daftar hadir dan tidak memberitahukan kepada atasan 

langsung / atasan. 

5.   Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 3 ( Tiga ) kali dalam 

sebulan. 

6.   Mengganggu ketenangan dan ketertiban di dalam lingkungan kerja. 

7.   Makan diarea kerja, mengotori lingkungan perusahaan seperti membuang 

sampah tidak pada tempatnya, menulis di dinding dan sejenisnya. 

8.   Melanggar rambu larangan / peringatan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

9.   Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. 

10.  Menggunakan/mengajukan cuti tahunan yang tidak sesuai dengan prosedur. 

11.  Tidak mengikuti senam. 

 

2. DASAR PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS 

Dalam memberikan peringatan tertulis kepada pekerja, perusahaan akan 

mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut : 

a.  Jenis dan berat ringannya kesalahan / pelanggaran. 

b.  Seringnya melakukan frekuensi kesalahan atau pelanggaran. 

c.  Faktor - faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kesalahan / 

pelanggaran. 

d.  Perjanjian Kerja Bersama. 
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3. SANKSI PERINGATAN TERTULIS 

1. Sanksi surat peringatan tertulis bersifat hukuman atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh Pekerja. 

2. Dalam surat peringatan harus dijelaskan apa jenis pekerjaannya dan kapan 

hal tersebut terjadi. 

3.  Surat Peringatan dikeluarkan oleh personalia ditandatangani oleh pekerja 

dan diketahui serikat pekerja. 

4.  Surat Peringatan di buat dalam rangkap 3 ( tiga ). 

a)  1 ( Satu ) untuk bagian personalia 

b)  1 ( Satu ) untuk pekerja yang bersangkutan 

c)  1 ( Satu ) untuk serikat pekerja 

5. Berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran, maka surat peringatan terbagi 

dalam 3 ( tiga ) tingkat yaitu : 

 

Surat Peringatan I ( satu ) 

Surat peringatan I ( satu ) diberikan kepada pekerja bila telah menerima 

peringatan lisan dan masih mengulangi pelanggaran yang sama atau melakukan 

pelanggaran yang lebih berat sifatnya, seperti : 

a. Mangkir 2 ( dua ) hari kerja dalam 1 ( satu ) bulan. 

b. Tidak absen pada mesin pencatat waktu 3 ( tiga )  kali berturut  turut atau 6  ( 

enam )  kali tidak berturut – turut dalam 1 (satu ) bulan. 

c.  Tidak memakai perlengkapan keselamatan,kesehatan dan perlindungan kerja 

yang telah disediakan oleh perusahaan untuk pekerjaannya pada waktu 

melakukan pekerjaan. 

d. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa ijin atau perintah dari 

atasannya. 

e. Tidur pada waktu jam kerja tanpa ijin atasan langsung/atasan dan dengan alasan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang terdapat pada 

sanksi peringatan lisan. 

g. Keluar lingkungan perusahaan tanpa ijin dari atasan / atasan langsung selama 

waktu kerja. 

h. Membuang puntung rokok/sampah sembarangan. 

i. Memaksa pengemudi bus jemputan untuk menunda / 

mempercepat keberangkatan bus atau merubah rute yang telah ditentukan, 

dengan tujuan memperlambat dan menghambat proses produksi dan sejenisnya. 

j. Melakukan perbuatan corat-coret dilingkungan perusahaan. 

k.Tidak menggunakan seragam kerja dengan lengkap pada saat jam kerja. 

l. Menolak perintah atasan langsung tanpa alasan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

m. Merokok tidak pada tempatnya. 
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Surat Peringatan II ( dua ) 

Surat Peringatan II ( dua ) diberikan jika pekerja :   

a. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 6 ( enam ) kali dalam 

sebulan. 

b. Mankir 3 ( tiga ) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 ( satu ) bulan. 

c. Menempel, mengotori dan menghilangkan pengumuman atau pesan pada 

papan pengumuman   tanpa ijin perusahaan. 

d. Menjalankan forklift atau kendaraan lain milik perusahaan yang bukan 

menjadi tugas dan wewenangnya tan pa memiliki SIM dan ijin dari atasannya. 

c.    Melarang anggota satuan pengaman untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

perusahaan serta pemeriksaan pekerja sebatas tidak melanggar susila dan 

norma yang berlaku. 

d.   Menolak pemeriksaan kesehatan / medical check up yang diselenggarakan 

oleh perusahaan. 

e.    Melakukan pelanggaran /  kesalahan dengan sanksi Surat Peringatan I ( satu ) 

sedang yang bersangkutan masih dalam masa sanksi Surat Peringatan I ( satu 

). 

 

Surat Peringatan III ( tiga ) 

Surat Peringatan III ( tiga ) diberikan jika pekerja : 

a.  Mankir 4  ( empat ) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 ( satu ) bulan. 

b. Memindahkan atau menyimpan harta perusahaan dalam gudang / tempat yang 

tidak semestinya tanpa ijin terlebih dahulu dari atasannya. 

c. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 8 ( Delapan ) kali 

dalam   sebulan. 

e. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

perusahaan. 

f.  Tidak memperlihatkan kinerja ( performance ) yang baik meskipun sudah 

ditempatkan dibeberapa tempat kerja. 

g.  Melakukan pelanggaran / kesalahan dengan sanksi Surat Peringatan II 

sedangkan yang bersangkutan masih dalam sanksi Surat Peringatan II. 

3. Sanksi skorsing 

1.   Terhadap kesalahan / pelanggaran yang dikenakan sanksi Pemutusan 

Hubungan Kerja, perusahaan dapat melakukan tindakan pemberhentian 

sementara ( skorsing ) sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU.No.2/2004 

PPHI) 

2.   Dalam masa skorsing, perusahaan akan membayar hak-hak pekerja 100 % ( 

seratus persen ) sampai batas 120 hari (UU No.2/2004 PPHI). 

3.   Tindakan skorsing tersebut dalam ayat 1 ( satu ) akan diberikan secara 

tertulis dan disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan. 

4.   Dalam hal pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib 

mempekerjakan kembali. 
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4. Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). 

Sanksi Pemutusan Hubungan kerja dikenakan jika pekerja  dalam masa sanksi 

Surat peringatan III (tiga) masih melakukan pelanggaran pelanggaran atau 

melakukan pelanggaran sebagai berikut : 

a.    Pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja berturut -turut 

dan 8 (delapan) hari tidak berturut-turut dalam periode satu bulan tanpa 

keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh 

perusahaan, maka pekerja dianggap mengundurkan diri. 

b.   Menerima suap, melakukan kolusi, korupsi atau mencari keuntungan untuk 

diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. 

c.   Membawa dokumen rahasia, komponen / material, keluar dari lingkungan 

perusahaan tanpa ijin dari atasan / atasan langsung yang berwenang. 

d.   Membawa uang atau barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi 

tanpa ijin dari atasan / atasan langsung yang berwenang. 

e.   Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang / 

peraturan ketenagakerjaan yang berlaku 

f    Dan pelanggaran atau kesalahan lain yang sesuai dengan ketentuan UU no.13 

tahun 2003 pasal 158. 

 

BAB XI 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

 

Pasal 69 

UMUM 

1. Komponen Upah sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak terdiri atas : 

a.   Upah Pokok 

b.  Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diterima pekerja. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat 

pekerja, apabila yang bersangkutan bukan anggota serikat pekerja maka harus 

disertai surat kuasa. 

3.  Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai 

berikut : 

1)   Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan 

2)   Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya masa Kesepakatan Kerja 

untuk waktu tertetu 

3)   Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja sendiri. 

4)   Pemutusan Hubungan Kerja karena rasionalisasi. 

5)   Pemutusan Hubungan Kerja karena usia lanjut/ pensiun. 

6)   Pemutusan Hubungan Kerja karena sakit atau cacat jasmani / Rohani. 

7)  Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja meninggal dunia. 
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8)  Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan pekerja. 

         Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat 

         Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran 

9)  Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja ditahan pihak yang berwajib. 

 

Pasal 70 

PERHITUNGAN 

UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG 

PENGGANTIAN HAK 

DAN UANG PISAH 

1. Uang Pesangon, ditetapkan  Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 

2003, sebagai berikut : 

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun                                  1 (satu) bulan upah 

b. Masa kerja 1 (satu) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 2 (dua) tahun                                        2 (dua) bulan upah 

c. Masa kerja 2 (dua) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 3 (tiga) tahun                                         3 (tiga) bulan upah 

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 4 (empat) tahun                                     4 (empat) bulan upah 

e. Masa kerja 4 (empat) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 5 (lima) tahun                                       5 (lima) bulan upah 

f.  Masa kerja 5 (lima) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 6 (enam) tahun                                      6 (enam) bulan upah 

g. Masa kerja kerja 6 ( enam ) tahun/lebih 

    tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun                             7 (tujuh) bulan upah 

h. Masa kerja kerja 7 (tujuh) tahun/lebih 

    tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun                                    8 (delapan) bulan 

upah 

i.  Masa kerja 8 (delapan) tahun/lebih                          9 (sembilan) bulan upah 

2. Uang penghargaan masa kerja, sesuai dengan UU no.13 tahun 2003, sebagai 

berikut : 

a. Masa kerja 3  tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 6  tahun                                                 2  bulan upah 

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 9  tahun                                                 3  bulan upah 

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 12  tahun                                                           4  bulan upah 

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 15  tahun                                                           5  bulan upah 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 18                                                         6  bulan upah 

f.  Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi          
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    kurang dari 21 tahun                                                            7  bulan upah 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 24 tahun                                                            8  bulan upah 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih                                10 bulan upah 

 

3. Uang penggantian hak,  Sesuai dengan Undang-undang nomor 13/tahun 

2003, ganti rugi lainnya meliputi : 

a.  Ganti rugi untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 

b. Ganti rugi untuk istirahat panjang jika di perusahaan bersangkutan berlaku 

peraturan istirahat  panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut 

perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan 

untuk dapat mengambil istirahat. 

c.  Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana 

pekerja diterima bekerja. 

d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 

% ( lima belas persen ) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 

kerja jika masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja. 

e. Hal – hal yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4. Uang Pisah 

TABEL PERHITUNGAN UANG PISAH 

MASA 

KERJA 

MENGUNDURKAN 

DIRI 

MANGKIR KESALAHAN 

BERAT 

3 – 6 

TAHUN 

6 – 9 

TAHUN 

9 – 12 

TAHUN 

12 – 15 

TAHUN 

15 – 18 

TAHUN 

18 – 21 

TAHUN 

21 – 24 

TAHUN 

24 TAHUN 

LEBIH 

2 X UPAH 

3 X UPAH 

4 X UPAH 

5 X UPAH 

6 X UPAH 

7 X UPAH 

8 X UPAH 

10 X UPAH 

1 X UPAH 

1,5 X UPAH 

2 X UPAH 

2,5 X UPAH 

3 X UPAH 

3,5 X UPAH 

4 X UPAH 

5 X UPAH 

0,5 X UPAH 

1 X UPAH 

1,5 X UPAH 

2 X UPAH 

2,5 X UPAH 

3 X UPAH 

3,5 X UPAH 

4 X UPAH 

Didasarkan pada faktor sosial kepada pekerja dan keluarganya. 
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Keterangan : 

a.   Mengundurkan diri adalah mengajukan surat pengunduran diri minimal 30 

(tiga puluh) hari sebelum hari Hnya. 

b.   Mangkir adalah tidak masuk kerja 5 (lima) hari atau lebih secara berturut – 

turut. 

c.   Kesalahan berat adalah kesalahan pekerja yang sudah diatur di UU no.13 

tahun 2003 pasal 158 ayat 1 - 4 . 

Pasal 71 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

DALAM MASA PERCOBAAN 

1. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan  baik atas 

permintaan pekerja atau perusahaan. 

2. Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti rugi 

lainnya. 

 

Pasal 72 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA BERAKHIRNYA MASA  KESEPAKATAN KERJA 

WAKTU  TERTENTU 

1. Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dan pekerja untuk waktu 

tertentu terjadi jika masa Kesepakatan   Kerja Waktu Tertentu telah berakhir. 

2. Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti rugi 

lainnya. 

 

Pasal 73 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

ATAS  KEHENDAK PEKERJA SENDIRI 

1. Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan surat 

pengunduran diri minimal 30 hari sebelumnya kepada perusahaan. Perusahaan 

akan memberikan hak-hak pekerja setelah pekerja melaksanakan 

kewajibannya. 

2. Dalam hal demikian ( ayat 1 tersebut diatas ), perusahaan akan 

memberikan uang penggantian hak sesuai dengan UU No.13/tahun 2003 

dan uang pisah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

3.  Bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak mengikuti prosedur maka akan 

mendapatkan 60% uang pisah. 

 

Pasal 74 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA RASIONALISASI 

1. Dalam hal terpaksa dilakukan rasionalisasi yang disebabkan oleh efisiensi, 

pindah lokasi, ganti pemilik, perusahaan tutup sehingga harus dilakukan 
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Pemutusan Hubungan Kerja, maka perusahaan akan memberlakukan Undang-

undang No.13 tahun 2003. 

2. Tata cara pelaksanaan dan kompensasinya dimusyawarahkan secara Bipartit 

antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Besarnya kompensasi 

sekurang-kurangnya mengacu pada Undang-undang No.13 tahun 2003, uang 

pesangon dan uang penggantian hak/ ganti rugi lainnya. 

 

Pasal 75 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN 

1. Batas usia pensiun bagi pekerja ditetapkan maksimum  55  ( lima puluh lima ) 

tahun sesuai dengan data yang terdapat di perusahaan. 

2. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 ( dua puluh lima ) tahun atau lebih 

berhak untuk mengajukan pensiun sekalipun usia pekerja yang bersangkutan 

belum mencapai usia 55 ( lima puluh lima )  tahun. 

3. Kepada pekerja tersebut diberikan pesangon 2 X dan uang penghargaan masa 

kerja 1X serta uang penggantian hak sesuai dengan Undang-undang No.13 

tahun 2003. 

4. Atas dasar kebutuhan, perusahaan dapat meminta kepada pekerja yang telah 

mencapai usia pensiun untuk tetap bekerja dengan status hubungan kerja 

berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan pengaturannya disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 / tahun 1993. 

 

Pasal 76 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN 

CACAT JASMANI DAN ROHANI 

1. Dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sakit berkepanjangan, 

kecelakaan kerja dan telah dirawat di Rumah Sakit lebih dari   12 (dua) bulan 

dan jika menurut keterangan dokter menyatakan bahwa, penyakit yang 

dideritanya tidak dapat disembuhkan dalam waktu 1 (satu) tahun, maka 

perusahaan dapat mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja. 

2. Perusahaan memberikan uang pesangon 2X sesuai dengan undang-undang 

No.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 2X dan uang penggantian 

hak serta , uang pisah sesuai Perjanjian Kerja Bersama ini serta pembayaran 

upah selama sakit berkepanjangan secara sekaligus dengan hak – hak lainnya 

pada saat itu. 

 

Pasal 77 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PEKERJA MENINGGAL 

DUNIA 

1. Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerjanya dengan 

perusahaan putus secara otomatis. 
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2. Perusahaan memberikan kepada ahli warisnya uang pesangon 2X sesuai dengan 

undang-undang no.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1X,  uang 

penggantian hak dan uang pisah sesuai Perjanjian Kerja Bersama ini. 

 

Pasal 78 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA KESALAHAN PEKERJA 

1.   Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan 

berat yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan Undang – Undang nomor 

13 tahun 2003, Pekerja berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang 

pisah. (pasal 158 UU no.13 tahun 2003) 

2.   Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran, 

setelah melalui proses pada (pasal 77 sanksi-sanksi dalam PKB). Pengusaha 

wajib memberi uang pesangon 1 X , uang penghargaan masa kerja 1 

X dan uang penggantian hak.  (pasal 161, UU no.13 tahun 2003) 

 

Pasal 79 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA PEKERJA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB 

1)   Pengusaha tidak wajib membayar upah kepada pekerja selama proses tetapi 

wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja untuk paling lama 6 

(enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang 

berwajib, ketentuan bantuan sebagai berikut: 

a)  Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25 % dari upah 

b)  Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah 

c)  Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah 

d)  Untuk 4 (empat) orang tanggungan 50 % dari upah 

2)   Apabila sebelum 6 (enam) bulan pekerja tersebut tidak bersalah maka 

pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali. 

3)   Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja 

yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan dan masih 

dalam proses perkara pidana dan Pengusaha wajib membayaruang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian 

hak sesuai dengan ketentuan. 

 

Pasal 80 

AKIBAT DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka pekerja wajib 

mengembalikan / membayar segala barang uang yang dipinjamkan oleh 

perusahaan seperti : 

a.   Alat – alat kerja 

b.  Tanda pengenal 
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c.   Buku Perjanjian Kerja Bersama 

d.   Uang pinjaman ( jika ada ) 

e.   Alat-alat milik perusahaan 

2. Perusahaan membayar kepada pekerja atau keluarganya mengenai semua 

kewajiban perusahaan yang telah diatur   didalam Perjanjian Kerja Bersama ini 

paling lambat pada tanggal pembayaran upah bulan berikutnya. 

3.  Perusahaan memberikan surat pengalaman kerja dan mengurusi segala klaim 

Jamsostek. 

 

BAB XII 

PENYELESAIAN KELUH KESAH 

                                                                                       

Pasal 81 

TATA CARA PENYELESAIAN KELUH – KESAH PEKERJA 

 

1.  Setiap keluh- kesah pekerja  pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan 

dengan atasan secara langsung. 

2.  Bila langkah pertama tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan 

sepengetahuan atasan pekerja  yang bersangkutan dapat menyampaikan keluh – 

kesah ke jenjang yang lebih tinggi. 

3.  Bila langkah tersebut pada ayat 2 ( dua ) tidak menghasilkan penyelesaian, 

maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat 

menyampaikan keluh – kesah tersebut  kepada bagian personalia. 

4.  Jika langkah tersebut pada ayat 3 ( tiga ) juga tidak menghasilkan penyelesaian, 

maka pekerja  yang bersangkutan dapat meneruskan / melimpahkannya kepada 

serikat pekerja.Dalam tingkatan ini, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan 

antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja.Jika mencapai kesepakatan 

penyelesaian masalah, maka harus disusun dalam bentuk Berita Acara yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih.  

 

Pasal 82 

PENYELESAIAN SECARA BIPARTIT 

1. Dalam hal perselisihan tidak dapat dihindari, maka perusahaan dan pekerja 

yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja wajib memusyawarahkan secara 

Bipartit untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian mengenai  perselisihan 

tersebut. 

2. Dalam merundingkan penyelesaian mengenai perselisihan terhadap pekerja 

yang bukan anggota serikat pekerja, serikat pekerja harus mendapat kuasa 

secara tertulis dari pekerja yang bersangkutan. 

 

Pasal 83 

PENYELESAIAN SECARA EKSTERNAL DILUAR PERUSAHAAN 
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1. Jika seluruh langkah telah ditempuh tapi penyelesaian secara internal didalam 

perusahaan belum mencapai kesepakatan, maka salah satu dari kedua belah 

pihak yakni pihak perusahaan maupun pihak serikat pekerja berhak untuk 

mengajukan perselisihan ketenagakerjaan tersebut ke jenjang yang lebih 

tinggi  sesuai ketentuan Undang – Undang nomor 02/tahun 2004. 

2. Selama perselisihan masih dalam taraf penyelesaian antara perusahaan dan 

serikat pekerja yang mewakili pekerja wajib menjaga kegiatan produksi 

berlangsung lancar dan aman ( kondusif ). 

 

BAB XIII 

PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN 

 

Pasal 84 

KETENTUAN PENUTUP 

1.   Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun, mulai tanggal  .... 

2.   Perjanjian Kerja Bersama ini baik secara keseluruhan maupun secara sebagian 

akan batal dengan sendirinya jika hal – hal tersebut bertentangan dengan 

Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 

3.   Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tanggung jawab perusahaan dan 

serikat pekerja untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pekerja. 

4.   Perjanjian Kerja Bersama ini wajib diperbanyak dan diberikan kepada seluruh 

pekerja. Untuk proses pembuatan dan penggandaan menjadi tanggung jawab 

Perusahaan. 

5.   Peninjauan terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilaksanakan 

selambat  -  lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

6.   Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat 

diselesaikan antara perusahaan dengan serikat pekerja secara musyawarah 

dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku. 

7.   Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Jepang.Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran Perjanjian Kerja Bersama 

ini, maka teks dalam bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat. 

8.   Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat 

ketidaksepahaman dalam penafsiran suatu pasal, maka dapat diselesaikan 

secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diteruskan 

ke jenjang berikutnya sesuai ketentuan Undang – Undang nomor 2 / tahun 

2004.  

 

Pasal 85 

PENUTUP 

1.  Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini jika dipandang perlu, 

maka pimpinan perusahaan dapat menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan 
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ditandatangani bersama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

2. Dalam hal perusahaan mengubah namanya dan penggabungan diri dengan 

perusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini 

diusahakan bagi perusahaan dan pekerja terhadap siapa saja waktu terjadi 

perubahan nama atau penggabungan diri berlaku kesepakatan dengan penyesuaian 

seperlunya. 

3. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh kedua 

belah pihak dalam rangkap 3 

    ( tiga ) yang mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama. 

5. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku setelah ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan dan pimpinan serikat pekerja serta disaksikan oleh Dinas 

Tenaga Kerja setempat. 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

PT. SUMBER HIDUP MANDIRI 

Ditandatangani di                   : Surabaya       

Pada tanggal                           : 10 April 2020 

 

Pihak – pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama 

Pihak Pengusaha                  Pihak Serikat Pekerja 

 

 

 

      Cherin Ayudia Sari Apriliya Nursya’bani Bachtyar 

 

 

     Lisa Alfiana   Hanin Ramadhanti 

 

 

 

         Nana Mardiana 
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TATA TERTIB PERUNDINGAN 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT SUMBER HIDUP MANDIRI 

TAHUN 2020-2023 

 

I. DASAR 

Tata tertib ini dibuat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama dari Pihak 

Pengusaha dan Pekerja tertanggal 23 Maret 2020, klausul 1 mengenai agar segera 

merundingkan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan PKB PT SUMBER 

HIDUP MANDIRI. 

II. TUJUAN 

Tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar dan demi tertibnya 

musyawarah pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

III. SUSUNAN TIM 

Susunan anggota masing-masing Tim adalah: 

a. Dari Pengusaha sesuai Surat Keputusan No. SK: 089/PR/III?2020 

tertanggal 23 Maret 2020 terdiri dari: 

1. Cherin Ayudia Sari 

2. Lisa Alfiana 

3. Imroatus Sholihah 

4. Ananda Kurnia 

5. Shomad 

b. Dari Serikat Pekerja, seperti yang tertuang dalam Surat Mandat No: 

001/SPSSM/PRN/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, terdiri dari: 

1. Apriliya Nursya’bani Bachtyar 

2. Hanin Ramadhanti 

3. Nana Mardiana 

4. M. Nasrudin 

5. Yani Muhammad 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA  

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA 

DENGAN  

SERIKAT PEKERJA  

Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2018 – 2020  

  

MUKADIMAH  

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

  

Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan pembangunan nasional.  

Bahwa Pengusaha dan Pekerja harus berperan aktif di dalam pembangunan 

nasional tersebut, dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.  

Pengusaha dalam hal ini PT PELINDO DAYA SEJAHTERA yang selanjutnya 

disebut PELINDO DAYA SEJAHTERA dan Serikat Pekerja di PT PELINDO 

DAYA SEJAHTERA (PERSERO) atau disingkat SERIKAT PEKERJA 

PELINDO DAYA SEJAHTERAyang diwakili oleh Himpunan Karyawan 

PELINDO DAYA SEJAHTERA disingkat HIKA-PDS yang memiliki jumlah 

anggota mayoritas, menyadari diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk 

menciptakan kondisi yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam lingkungan 

Perusahaan, dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.  

Bahwa peningkatan kualitas dan produktivitas kerja hanya dimungkinkan oleh 

adanya Hubungan Kerja yang selaras, serasi, dan seimbang antara PELINDO 

DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA yang sekaligus merupakan 

sarana terciptanya ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas 

Hubungan Industrial.  

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, baik PELINDO DAYA SEJAHTERA 

maupun SERIKAT PEKERJA memerlukan adanya suatu aturan yang dituangkan 

dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama sebagai pegangan bagi kedua belah pihak 

dalam mengatur Hubungan Kerja.  

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keseimbangan yang dinamis 

antara perkembangan Perusahaan dan kesejahteraan Pekerja.  

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah wujud dari musyawarah untuk mufakat 

antara Serikat Pekerja dan Pengusaha, atas dasar itikad yang luhur dan saling 

menghargai, dalam kerangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan 

beretika.  

Bahwa hubungan industrial yang harmonis dan beretika, adalah salah satu pokok 

yang harus dijunjung tinggi, sehingga pada akhirnya perbedaan pendapat yang 

timbul tidak menjurus kepada pertentangan dan konflik, tetapi selalu dapat diatasi 

dengan musyawarah untuk mufakat.  
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Bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini mencakup dan memberi kejelasan tentang 

hal-hal berikut:  

- Memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja.  

- Menetapkan syarat - syarat dan kondisi kerja.  

- Meningkatkan serta memperteguh Hubungan Kerja.  

- Menetapkan cara - cara penyelesaian perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja dan Pengusaha. 

- Memelihara serta meningkatkan disiplin kerja.  

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada 

azas - azas berikut:  

1. Pengakuan serta penghargaan atas kodrat serta harkat manusia, yang diberkahi 

dengan akal budi dan harga diri. Oleh karena itu, setiap Pekerja berhak untuk 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilan kerjanya, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan produktifitas kerjanya.  

2. Pekerjaan selamanya bersifat kolektif, dalam arti dikerjakan secara bersama-

sama, ataupun secara keterkaitan. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi 

harkatnya sebagai individu, seorang Pekerja terikat dalam suatu kerja sama 

kelompok, baik secara vertikal (hirarki organisasi), maupun secara lateral 

(koordinatif).  

3. Sesuai dengan perkembangan Perusahaan, maka setiap Pekerja diberi 

kesempatan untuk mengembangkan kariernya, sesuai dengan kemampuan dan 

prestasi kerjanya, tanpa membeda - bedakan suku, agama, ras, dan jenis 

kelamin.  

4. Sesuai dengan harkatnya, Pekerja berhak atas gaji, jaminan sosial dan 

perlindungan kerja yang layak.  

5. PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA wajib untuk saling 

mendukung dalam upaya menciptakan pelaksanaan tugas Perusahaan secara 

jujur, bertanggungjawab, efisien dan efektif berdasarkan peraturan perundang-

undangan serta sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan kepentingan umum 

dengan menjalankan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance).  

6. PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA 

SEJAHTERA sepakat menjadikan Perjanjian Kerja Bersama ini sebagai 

pedoman untuk mengatur Hubungan Kerja, sehingga harus dipatuhi dan 

dilaksanakan secara tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Pada hari ini Jumat, 03 April 2020 telah ditandatangani PKB oleh dan antara para 

pihak di bawah ini :  

1. PT PELINDO DAYA SEJAHTERA (PERSERO), berkedudukan, di Jalan 

Perak Timur No.620, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60165 yang Akta 

Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal dua belas Juni dua ribu dua (16-07-2002) Nomor 57, Tambahan Nomor 
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6884 dan sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat 

oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : AHU-0024481.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 

2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT 

Pelindo Daya Sejahtera (Persero) serta sebagaimana telah diterima dan dicatat 

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0109923 tanggal 21 

Desember 2016, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Moch. 

Ayub Abdul Aziz, jabatan Direktur Produksi merangkap Pelaksana 

Tugas Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT PELINDO 

DAYA SEJAHTERA(PERSERO), selanjutnya dalam PKB ini disebut 

PELINDO DAYA SEJAHTERA.  

2. HIMPUNAN KARYAWAN PT PELINDO SEJAHTERA (PERSERO), 

berkedudukan di Jalan Perak Timur No.620, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

60165 Pencatatan : 250/Hika-BF/CTT.28-Disnaker/2005 tanggal 1 Agustus 

2005, dalam Perjanjian Kerja Bersama ini diwakili secara sah oleh Okviani 

Assa Anggraini, Jabatan Ketua Umum, yang bertindak untuk dan atas nama 

HIMPUNAN KARYAWAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA 

(PERSERO), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut 

SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA SEJAHTERA.  

PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA 

SEJAHTERA, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama 

yang selanjutnya disebut PKB, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai 

berikut :  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian istilah 

Di dalam PKB ini yang dimaksud dengan :  

1. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan Perjalanan 

Dinas yang dikeluarkan oleh Karyawan selama melakukan Perjalanan Dinas 

dan menjadi tanggungan Pelindo Daya Sejahtera sesuai dengan peraturan 

Perjalanan Dinas.  

2. PELINDO DAYA SEJAHTERA adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) 

PT Pelindo Daya Sejahtera 

3. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab 

penuh atas pengurusan PELINDO DAYA SEJAHTERA untuk PELINDO 

DAYA SEJAHTERA, sesuai dengan maksud dan tujuan Pelindo Daya 

Sejahtera serta mewakili PELINDO DAYA SEJAHTERA, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  
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4. Gaji Dasar adalah komponen gaji yang ditetapkan oleh PELINDO DAYA 

SEJAHTERA berdasarkan Grade, masa kerja dan pengalaman kerja di tempat 

sebelumnya yang diakui PELINDO DAYA SEJAHTERA.  

5. Gaji Pokok adalah komponen gaji yang terdiri dari Gaji Dasar ditambah 

Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Perusahaan. 

6. Grade adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Karyawan 

berdasarkan pendidikan dan masa kerja yang diakui PELINDO DAYA 

SEJAHTERA. 

7. Hari Besar adalah hari libur yang ditetapkan Pemerintah. 

8. Hari Istirahat Kerja adalah hari yang menjadi hak libur Karyawan dan tidak 

termasuk Hari Besar. 

9. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di PELINDO DAYA 

SEJAHTERA.  

10. Hubungan Kerja adalah hubungan antara PELINDO DAYA SEJAHTERA 

dengan Karyawan dan Tenaga Kontrak yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah. 

11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Karyawan yang 

melanggar peraturan disiplin dan tata tertib kerja di PELINDO DAYA 

SEJAHTERA. 

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang (bagi pemegang jabatan) dan hak Karyawan yang tercantum 

maupun yang tidak tercantum dalam struktur organisasi PELINDO DAYA 

SEJAHTERA. 

13. Karyawan adalah orang yang bekerja di PELINDO DAYA SEJAHTERA, 

yang berstatus sebagai Karyawan Tetap dan menerima gaji berdasarkan 

Hubungan Kerja.  

14. Keluarga Karyawan adalah terdiri dari 1 (satu) isteri/suami dan anak-anak 

Karyawan yang sah dan terdaftar di PELINDO DAYA SEJAHTERA. 

15. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kerja yang 

berlaku, karena pekerjaan harus segera diselesaikan atau sifatnya mendesak 

berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur dari pejabat yang berwenang 

menugaskan Kerja Lembur. 

16. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Karyawan 

berdasarkan PKB ini sejak yang bersangkutan menjalani masa Rekrutmen, 

selama menjadi Karyawan PELINDO DAYA SEJAHTERA dan setelah 

menyelesaikan masa tugasnya sebagai Karyawan PELINDO DAYA 

SEJAHTERA. 

17. Merit adalah besaran uang yang dibayarkan kepada Karyawan yang dikaitkan 

dengan performansi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dan tingkat 

kehadiran Karyawan di PELINDO DAYA SEJAHTERA berdasarkan 

peraturan gaji yang berlaku. 
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18. Mogok Kerja adalah tindakan Karyawan yang direncanakan dan dilaksanakan 

bersama-sama dan/atau oleh SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA 

SEJAHTERA untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 

19. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Karyawan 

yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib kerja di PELINDO DAYA 

SEJAHTERA. 

20. Pemutusan Hubungan Kerja disingkat PHK adalah pengakhiran Hubungan 

Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban Karyawan dan PELINDO DAYA SEJAHTERA berdasarkan PKB, 

Peraturan Pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan. 

21. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan PELINDO DAYA 

SEJAHTERA kepada Karyawan yang memiliki prestasi dan kinerja terbaik 

atau diberikan kepada Karyawan atas karya dan pengabdiannya terhadap 

PELINDO DAYA SEJAHTERA. 

22. Pengurus SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA SEJAHTERA adalah 

anggota Serikat Pekerja di PELINDO DAYA SEJAHTERA yang dipilih 

sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Serikat Pekerja di 

PELINDO DAYA SEJAHTERA untuk duduk dalam kepengurusan dan 

menjalankan fungsi Serikat Pekerja di PELINDO DAYA SEJAHTERA. 

23. Penilai adalah Karyawan yang memiliki kewenangan melakukan penilaian 

terhadap kinerja Karyawan pada suatu unit kerja. 

24. Pensiunan adalah Karyawan yang telah berakhir masa tugasnya di PELINDO 

DAYA SEJAHTERA karena telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat 

untuk pensiun. 

25. Peraturan Pelaksanaan adalah peraturan yang merupakan pelaksanaan dari 

PKB yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi, Nota Dinas Direksi dan 

Prosedur/Pedoman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB 

ini. 

26. Perjalanan Dinas adalah perjalanan untuk melaksanakan tugas PELINDO 

DAYA SEJAHTERA di dalam negeri yang jaraknya sesuai ketentuan yang 

berlaku atau perjalanan untuk melaksanakan tugas PELINDO DAYA 

SEJAHTERA di luar negeri. 

27. Perjanjian Kerja Bersama disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan 

hasil perundingan antara Serikat Pekerja di PELINDO DAYA SEJAHTERA 

dengan PT PELINDO DAYA SEJAHTERA (Persero) yang memuat syarat– 

syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

28. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara PELINDO DAYA SEJAHTERA dengan 

Karyawan atau dengan SERIKAT PEKERJA BIO FARMA karena adanya 

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

Hubungan Kerja. 
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29. Rekrutmen adalah proses pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia baik 

dari sumber internal BIO FARMA maupun sumber ekternal PELINDO 

DAYA SEJAHTERA berdasarkan perencanaan kebutuhan Sumber Daya 

Manusia. 

30. Take Home Pay (THP) adalah penghasilan per-bulan yang diterima Karyawan 

dan Tenaga Kontrak dari PELINDO DAYA SEJAHTERA dengan komponen 

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Gaji Karyawan dan Tenaga 

Kontrak. 

31. Tenaga Kontrak adalah orang yang bekerja di PELINDO DAYA 

SEJAHTERA untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima upah berdasarkan Hubungan Kerja. 

32. Transfer Karir adalah proses perpindahan Karyawan di dalam area/sub area 

karir yang sama atau dari suatu area/sub area karir ke area/sub area karir 

lainnya dalam posisi yang sama. 

33. Transisi Karir adalah masa persiapan yang diberikan Pelindo Daya Sejahtera 

Kepada Karyawan yang akan memasuki masa pension. 

34. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan kepada Karyawan yang besarnya 

berdasarkan tingkat kinerja individu masing-masing karyawan. 

35. Upah Pokok adalah upah yang diberikan secara tetap kepada Tenaga Kontrak 

tidak dipengaruhi oleh tingkat kehadiran di PELINDO DAYA SEJAHTERA 

yang nilainya tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) 

yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat. 

36. Waktu Kerja Normal 5 Hari Kerja adalah kewajiban bekerja 5 Hari Kerja 

dalam 1 minggu, 8 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu dan masa 

istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) Hari 

Kerja dalam satu minggu.  

37. Waktu Kerja Normal 6 Hari Kerja adalah kewajiban bekerja 6 Hari Kerja 

dalam 1 minggu, 7 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu dan masa 

istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) Hari 

Kerja dalam satu minggu. 

38. Waktu Kerja Bergilir / Shift adalah waktu pelaksanaan pekerjaan dengan 

waktu kerja yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau 

dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain dengan pembagian 

waktu kerja terencana.  

39. Waktu Kerja Flexibel adalah waktu kerja yang memungkinkan karyawan 

untuk mengatur jam kerja mengikuti tanggung jawab dan tuntutan pekerjaan 

secara terencana yang terdiri dari waktu kerja fleksibel pada saat jam masuk 

dan jam pulang dan Hari Kerja normal. 

40. Waktu Istirahat adalah adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan 

pekerjaan untuk waktu tertentu, antara jam kerja dalam sehari, sekurang 

kurangnya ½ (setengah) jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan Waktu 

Istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.  
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BAB II 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

Pasal 2 

Ruang Lingkup PKB 

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan peraturan tertinggi di PELINDO 

DAYA SEJAHTERA dalam hubungan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi 

oleh di PELINDO DAYA SEJAHTERA, SERIKAT PEKERJA PELINDO 

DAYA SEJAHTERA, seluruh Karyawan dan Tenaga Kontrak.  

2. PKB ini berlaku untuk seluruh Karyawan dan Tenaga Kontrak baik yang 

menjadi anggota SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA SEJAHTERA 

maupun yang tidak menjadi anggota SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA 

SEJAHTERA, yang memuat hak dan kewajiban Karyawan dan Tenaga 

Kontrak, SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA SEJAHTERA dan 

PELINDO DAYA SEJAHTERA 

3. PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA DAYA 

SEJAHTERA mengakui bahwa PKB ini mencakup hal-hal yang bersifat 

umum dalam bidang Ketenagakerjaan.  

4. Direksi, Karyawan, Tenaga Kontrak dan SERIKAT PEKERJA PELINDO 

DAYA SEJAHTERA berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan dengan 

sebaik-baiknya semua isi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKB ini.  

5. PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA PELINDO 

DAYA SEJAHTERA menyadari bahwa apabila dalam 

pelaksanaan/penerapan PKB ini, maupun dalam perkembangan sesuai situasi 

dan kondisi perlu adanya penyempurnaan PKB, maka PELINDO DAYA 

SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA SEJAHTERA 

sepakat untuk mengadakan penyesuaian secara musyawarah untuk mufakat.  

6. Ketentuan yang belum diatur atau bertentangan dengan PKB yang berkaitan 

dengan Ketenagakerjaan ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan dengan 

memperhatikan saran dan pertimbangan SERIKAT PEKERJA PELINDO 

DAYA SEJAHTERA dan dilakukan peninjauan ulang secara berkala melalui 

LKS Bipartit. 

Pasal 3 

Tentang Hak Dan Kewajiban PT Pelindo Daya Sejahtera dan Serikat 

Pekerja Pelindo Daya Sejahtera 

 

1) Pihak PT Pelindo Daya Sejahtera:  

a. Menempatkan Pihak Kedua untuk bekerja di lingkungan kerja Pihak 

Pertama atau Mitra Kerja Perusahaan. 

b. Tidak memberikan upah kepada PIHAK KEDUA karena tidak masuk 

kerja, apabila alasan tidak masuk kerja tersebut diluar alasan sebagai 

berikut:  

1. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  
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2. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  

3. pekerja/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 

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 PT Pelindo Daya Sejahtera berkewajiban:  

a. Membayar upah kepada Serikat Pekerja sesuai ketentuan dalam perjanjian 

ini.  

b. Mengikutsertakan Serikat Pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.  
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c. Menyediakan pakaian seragam dan perlengkapan kerja kepada Serikat 

Pekerja apabila terdapat kesepakatan antara Pihak Pertama dan Mitra 

Kerja Perusahaan.  

3) Serikat Pekerja 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 Had 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) Serikat Pekerja 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.  

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 Mitre Kerja 

Perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan/penggunaan alat-alat yang 

berhubungan dengan pekerjaan.  

e. Menjaga reputasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja 

Perusahaan dan Mitra Kerja Perusahaan.  

f. Memegang teguh rahasia terhadap siapapun mengenai segala apa luasnya 

menurut penafsiran atau dalam betas 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.  

g. Memperoleh ijin terlebih dahulu dad petugas yang ditunjuk oleh Pihak 

Pertama serta menginformasikan kepada Mitre 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.  

3. Tidak masuk kerja.  

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

lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan dan taat terhadap 

segala peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
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i. Mematuhi dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di 

lingkungan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan.  

j. 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 dad 

upah yang diterima Pihak Kedua setiap bulannya.  

  

Pasal 4 

Hak 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, make 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.  

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.  

 

BAB III 

TATA TERTIB LARANGAN PIHAK KEDUA, SANKSI, PENGUNDURAN 

DIRI. 

Pasal 5 

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 
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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. tercantum dalam instruksi kerja, standar operasional 

prosedur, ketetapan atau keputusan Pimpinan Perusahaan dan Peraturan 

Perusahaan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan.  

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

semaksimal mungkin dan mutu kerja yang balk, sesuai standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan.  

5) 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 

prang lain atau pihak lain termasuk rekan kerja tanpa mendapat 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.  

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 did (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/atas 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 

berturutturut, 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, balk dilakukan sendiri ataumenyuruh 

orang lain untuk melakukan.  
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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 balk di dalam maupun di luar 

lingkungan kerja Pihak Pertama dan Mitra Kerja Perusahaan.  

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 PihakPertama, 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 secara langsung 

maupun tidak langsung dapat merugikan pihak kerja dimana pihak kedua 

bekerja.  

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 

ekerjanya dalam keadaan bahaya sehingga is 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 6 

Sanksi  

Pihak Pertama dapat memberikan surat teguran/peringatan tertulis kepada Pihak 

Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari 
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kalender atau peringatan pertama sekaligus untuk terakhir kalinya untuk kategori 

pelanggaran berat.  

 

Pasal 7  

Pengunduran Diri 

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

Pihak Kedua wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 

selambatlambatnya 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 did 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.  

 

BAB IV  

RESIKO KERUGIAN, KECELAKAAN KERJA PENGAKHIRAN ATAU 

PEMUTUSAN PERJANJIAN, JAMINAN. 

Pasal 8 

Resiko 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.  

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.  

5) Pihak Kedua menjamin untuk membebaskan Pihak Pertama sepenuhnya dari 

segala tuntutan gugatan/sanggahan dari pihak lain sehubungan dengan adanya 

kelalaian/kesalahan Pihak Kedua.  
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Pasal 9 

Kecelakaan Kerja 

1) Pihak Pertama bermaksud untuk melindungi keselamatan did 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;  

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 10 

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.  
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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 dad 

pengusaha atau Mitra Kerja Perusahaan.  

4. Melakukan kecerobohan atau tindakan yang dapat produk-produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan/Mitra Kerja;  

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;Tidak hadir/absen bekerja 

selama 5 (lima) hail kerja atau lebih secara berturut-turut, atau selama 

10 hail atau lebih tidak secara berturut-turut dalam sebulan tanpa 

keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, 

dianggap dengan sendirinya mengundurkan.  

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 din atas kemauan 

sendiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu tersebut Pasal 2 Perjanjian 
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dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pihak Pertama 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya setelah mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Pihak Pertama dengan tetap memperhatikan Ganti 

Rugi sebagaimana Pasal 9 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 berakhimya jangka waktu pemberitahuan tertulis kepada 

Pihak Pertama dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan sebanyak 3 

(tiga) kali secara tertulis dan 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. 
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 Pasal 11 

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 berakhimya 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 

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. 

 

BAB V  

LARANGANN KERJA RANGKAP, PERUBAHAN PERJANJIAN, FORCE 

MEJUERE, PENDUDUKAN DID TERHADAP KONTRAK 

Pasal 12 

Larangan Kerja Rangkap 

Pihak Serikat Kerja PELINDO DAYA SEJAHTERA selama masa berlakunya 

ikatan perjanjian kerja ini tidak diperkenankan melakukan kerja rangkap di 

perusahaan lain manapun.  

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 189  

 

Pasal 13 

Perubahan Perjanjian  

1) PELINDO DAYA SEJAHTERA dan Serikat Kerja PELINDO DAYA 

SEJAHTERA sepakat dan sating 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 14 

Force Mejuere 

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 

bendabenda 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 15 

Pendudukan Diri Terhadap Kontrak  

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

tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatla maupun keabsahan 

Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak .  

 

BAB VI  

PENUTUP 

Demikian Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan ditanda tangani oleh PT. 

PELINDO DAYA SEJAHTERA dan SERIKAT PEKERJA PELINDO DAYA 

SEJAHTERA dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

PT. PELINDO DAYA SEJAHTERA 

 

Ditanda tangani di  : Surabaya 

Pada tanggal   : 3 April 2020  

 

Pihak – pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama 

 

Pihak Pengusaha PT. Pelindo Daya Sejahtera  Pihak Serikat Pekerja Pelindo 

Daya Sejahtera 

 

 

 

 

Moch. Ayub Abdul aziz     Bahrul Alam 
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TATA TERTIB PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 

 ANTARA 

PT. PELINDO DAYA SEJAHTERA 

DENGAN 

SERIKAT PEKERJA 

 

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

tahun 2020 bertempat di PT. PELINDO DAYA SEJAHTERA telah diadakan 

perundingan antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja , 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 

Tujuan pembuatan tata tertib  

Mempertegas dan memperjelas hak- hak dan kewajiaban antara pekerja dan 

pengusaha, dan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. 

          Pasal 2 

Susunan Tim Perunding 

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

No. N a m a Jabatan Dalam Perundingan 

1. Moch Ayub Abdul Aziz Ketua Tim 

2. Okviani Assa Anggraini Sekretaris 

3. Damaiyanti Zulfatal Mawa Anggota 1 

4. Henrieta Permata Insani Anggota 2 

5. Fandi Ahmad Anggota 3 

 

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

No. N a m a Jabatan Dalam Perundingan 

1. Bahrul Alam Ketua Tim 

2. Diah Laili Sekretaris 

3. Putri Bunga Anggota 1 

4. Ahmad Rizky Anggota 2 

5. Meli Putri Anggota 3 

 

Pasal 3 

Lamanya Masa Perundingan 

Lamanya masa perundingan PKB dimulai dari tanggal 03 April 2020 dan harus 

diselesaikan pada tanggal 30 april 2020. 
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Lamanya Masa Perundingan diatur sebagai berikut : 

No Tanggal Waktu Tempat 

 1. 7 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera  

  2. 10 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  3. 13 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  4.  15 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  5. 17 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  6. 21 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  7. 24 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  8. 28 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

  9. 30 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Pelindo Daya Sejahtera 

 

Pasal 4 

Materi Perundingan 

Berisi tentang hak- hak dan kewajiban para pihak dan upaya untuk melancarkan 

perjanjian kerja bersama ini lancar dan harmonis. 

 

         Pasal 5 

Tempat Perundingan 

Tempat perundingan diadakan diruang meeting perusahaan, dan apabila 

diperlukan perundingan dapat dilakukan diluar lingkungan perusahaan, atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak. 

 

Pasal 6 

Tata Cara Perundingan 

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. 
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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 7 

Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Kebuntuan Perundingan 

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 8 

Syahnya Perundingan 

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 9 

Biaya Perundingan 

Bahwa biaya selama proses perundingan PKB ditanggung sepenuhnya oleh pihak 

pengusaha, dan termasuk biaya penggandaan buku PKB. 

 

 

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  : Surabaya 

Pada Tanggal  : 6 April 2020 

 

TIM PERUNDING PIHAK PERUSAHAAN      TIM PERUNDING SERIKAT 

KERJA 

 

 

 

1. Moch. Ayub Abdul Aziz          1. Bahrul Alam 

 

 

 

2. Okviani Assa Anggraini          2. Diah Laili 
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3. Damaiyanti Zulfatal Mawa         3. Putri Bunga 

 

 

 

4. Henrieta Permata Insani          4. Ahmad Rizky 

 

 

 

5. Fandi Ahmad           5. Meli Putri 
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KELOMPOK V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 196  

 

DRAF PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 

PT BAHAGIA SENTOSA 

 

MUKADIMAH 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 

Bahwa sesuai dengan semangat kemitraan yang dilandai oleh konsensus. 

Hubungan Industrial Pancasila, sangat disadari bahwa pada hakekatnya 

Pengusaha dan Pekerja bukanlah dua pihak yang saling bertentangan, melainkan 

keduanya justru saling membutuhkan dan saling membantu sesuai sesuai dengan 

Kedudukan masing-masing. 

Sebagai perwujudan dan Hubungan Industrial Pancasila yang telah disepakati, 

perlu dibuat semacam kesepakatan yaitu berupa Perjanjian Kerja Bersama yang 

menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tumbuh rasa 

saling menghormati dan mempercayai yang pada akhirnya diharapkan terciptanya 

ketenangan kerja dan ketenangan usaha diperusahaan ini. Menyadari akan 

kepentingan bersama tersebut, Pengusaha dan Serikat Pekerja sepakat untuk 

membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Pendoman, antara lain : 

22. UUD 1945 Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. 

23. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 116, tentang Perjanjian Kerja Bersama. 

24. UU No. 21 Tahun 2004 tentang serikat pekerja  

25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

No. Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja 

Bersama. 

Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama ini, adalah : 

11) Menjelaskan Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Serikat Pekerja. 

12) Menetapkan syarat-syarat kerja yang baik. 

13) Melanjutkan serta meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara 

Perusahaan dengan Serikat Pekerja. 

14) Mengatur penyelesaian yang adil atas setiap perbedaan pendapat. 

Bahwa dengan terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama yang dilandasi semangat 

kemitraan yang tinggi, maka diharapkan apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu 

terwujudnya suatu Hubungan Industrial yang harmonis serta kesejahteraan 

bersama dapat segera dinikmati oleh Pengusahadan Pekerja. 

 

BAB I 

UMUM 

Pihak – pihak yang mengadakan perjanjian. 

Perjanjian kerja bersama ini diadakan antara : 

PT BEKERJALAH 

Yang berada di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur yang disebut 

sebagai perusahaan  

Dengan. 
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SERIKAT PEKERJA 

Staff administrasi pekerja ini yang bertempat di Jalan Ketintang Surabaya  

Yang selanjutnya disebut SERIKAT PEKERJA 

Pasal 1 

ISTILAH DAN PENGERTIAN 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud merupakanm : 

c. Pengusaha  

Pimpinan Perusahaan atau orang – perseorangan yang diberi kuasa untuk 

mengelola perusahaan dan melakukan aktifitas dengan atas nama Perusahaan. 

d. Perusahaan  

Suatu bentuk usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT 

Bekerjalah yang berada di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. 

e. Lingkungan Perusahaan  

Keseluruhan tempat yang berada dibawah penguasaan perusahaan dan 

digunakan untuk menunjang aktifitas perusahaan. 

f. Serikat Pekerja  

Organisasi pekerja yang berada di perusahaan PT Bekerjalah dalam hal ini 

serikat pekerja mewakili para pekerja yang menjadi staff administrasi. Pekerja ini 

yang bertenpat di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur 

g. Pekerja  

Tenaga kerja yang bekerja dalam suatu hubungan kerja perusahaan dfan 

sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut menerima upah sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

h. Tanggungan Keluarga 

Istri dan beberapa anak yang sah dari pekerja atau janda dengan beberapa anak 

yang sah, dan anak tersebut belum menikah serta berpenghasilan yang berusia 21 

tahun dan terdaftar pada bagian Personalia. 

i. Orang Tua Pekerja 

Bapak dan Ibu kandung atau serta Bapak dan Ibu Mertua dari pekerja yang 

terdaftar pada bagian personalia.  

j. Pekerjaan  

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pekerja sesuai tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

k. Atasan  

Pekerja yang jabatannya lebih tinggi dari pekerja lainnya. 

l. Atasan Langsung 

Pekerja yang membawahi langsung beberapa orang pekerja dan mempunyai 

wewenang member perintah, pembinaan dan pengawasan kepada pekerja tersebut, 

kecuali untuk hal – hal yang bersifat pribadi. 

m. Upah  
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Suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk 

suatu pekerjaan yang telah atau akan dilaksannakan, dan dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut perjanjian kerja bersama termasuk 

tunjangan – tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. 

n. Upah Kerja Lembur  

Upah yang diterima pekerja setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya 

diwaktu yang ditentukan. 

o. Tunjangan Hari Raya  

Pembayaran dalam bentuk uang kepada pekerja menjelang hari raya 

keagamaan. 

p. Hari dan Jam Kerja 

Waktu yang ditetapkan perusahaan untuk pekerja hadir ditempat kerja dan 

melakukan pekerjaan dengan didasarkan ketentuan Undang Undang 

Ketenagakerjaan yang berlaku. 

q. Hari Libur 

4. Hari libur yang ditetapkan Perusahaan  

5. Hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah 

r. Masa Kerja 

Jangka waktu kerja yang telah disepakati bersama antara pihak Perusahaan 

dengan Pekerja dihitung dari hari pertama bekerja sampai masa waktu yang 

disepakati. 

s. Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan yang terjadi atau timbul karena suatu kegiatan kerja. 

t. Mutasi dan Rotasi 

Mutasi, perpindahan pekerja dari satu departemen ke departemen lain. 

Rotasi, perpindahan pekerja dari satu bagian kebagian yang lain. 

u. Tunjangan Tetap  

Komponen upah pokok yang diterima pekerja secara tetap dan teratur yang 

tidak dipengaruhi oleh kehadiran pekerja. 

v. Tunjangan Tidak Tetap 

Komponen upah yang diterima pekerja yang besarnya tidak tetap dan 

waktunya tidak teratur, diluar upah pokok dan tunjangan tetap. 

 

Pasal 2 

PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA 

5. Pihak – pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini ialah : 

6. Pengusaha PT BEKERJALAH yang berada di Jalan Gayung Kebonsari, 

Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama 

ini disebut Perusahaan.  

7. Serikat Pekerja Fahrul Aziz yang bertempat tinggal di Jalan Ketintang 

Surabaya yang selanjutnya dalam perjanjian pekerja ini disebut Serikat 

Pekerja. 
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Pasal 3 

KEWAJIBAN PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN 

3. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban untukl mematuhi dan 

melaksanakan sepenuhnya semua kewajiban yang telah disetujui bersama 

dlaam Perjanjian Kerjan Bersama ini. 

4. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk menyebar luaskan 

serta memberikan penjelasan kepada pekerja mengenai isi dari Perjanjian 

Kerja Bersama ini, sehingga pekerja juga mengetahui secara jelas 

mengenai hak dan kewajibannya. 

Pasal 4 

HUBUNGAN PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA 

3) Perusahaan dan Serikat Pekerja bertekad untuk terus bekerja sama dalam 

menciptakan suasana kerja yang harmonis dan dinamis demi terwujudnya 

Hubungan Industrial (memajukan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja). 

4) Untuk menunjang tekad tersebut, maka perusahaan dan serikat pekerja 

akan melaksanakan : 

d. Pembentukan dan penyempurnaan sarana sarana Hubungan Industrial 

e. Pertemuan secara teratur sekurang – kurangnya satu bulan sekali 

terdapat hal hal yang mendesak yang memerlukan pertemuan – 

pertemuan yang intensif. 

Pasal 6 

TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

1. Untuk mengatur hubungan kerja dan syarat – syarat kerja sesuai dengan 

perundang undangan yang berlaku. 

2. Menjelaskan dan menegaskan fungsi dan peranan perusahaan dan serikat 

pekerja dalam lingkup Bipartit dan Kemitraan 

3. Meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan meningkatkan karier terhadap 

pekerja  

4. Menjamin terpeliharanya tata tertibdan kepentingan bersama dalam 

hubungan kerja, dimana hak dan kewajiban dari masing masing pihak 

diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan 

peranturan dan perundang undangan masing masing pihak diatur dan 

ditetapkan dalam perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan peraturan 

dan peerundang – undangan yang berlaku. 

5. Membina dan menaati semua prinsip prinsip Pancasila dan terwujudnya 

Huungan Industrial Pancasila. 

 

BAB II 

PENGAKUAN HAK PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA SERTA 

JAMINAN TERHADAP PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA 

Pasal 7 

HAK PERUSAHAAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA 
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3) Perusahaan berhak meminta kerjasama dari serikat pekerja didalam : 

2) Meningkatkan produktivitas 

3) Mensosialisasikan peraturan – peraturan yang ditentukan oleh 

perusahaan dan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. 

4) Membantu perusahaan dalam mengadakan suatu kegiatan. 

4) Perusahaan berhak melakukan usahanya yang telah diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama asal tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

telah ada. 

Pasal 8 

HAK SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN 

b. Serikat pekerja berhak melakukan perundingan perundingan dalam 

pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau kepada seluruh pekerja. 

c. Serikat pekerja berhak membuat suatu pernyataan tertulis tentang hal hal 

yang bersifat normative yang belum dapatdilakukan oleh perusahaan. 

d. Perusahaan memberikan keleluasaan bagi serikat pekerja didalam 

melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung 

jawabnya, dengan tidak mengesampingkan kepentingan perusahaan. 

 

Pasal 9 

FASILITAS DAN BANTUAN UNTUK SERIKAT PEKERJA DARI 

PERUSAHAAN 

3. Iuran anggota Serikat Pekerja dipotong dari upah pekerja oleh perusahaan 

setelah mendapat surat kuasa dari Serikat Pekerja dan untuk 

selanjutnya disetorkan kebank yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja  

sesuai AD/ART FSPMI sebesar 1% dari upah/basic terendah 

sebagaimana dimaksud dalam : 

a. Undang-undang No.2 tahun 2000  tentang pelaksanaan pemungutan 

Iuran bagi serikat pekerja. 

b. Petunjuk pelaksanaan tentang hal yang sama dari DPP FSPMI. 

4. Perusahaan menyediakan satu ruangan untuk kantor Serikat Pekerja dan 

perlengkapan lainnya seperti : 

a. Meja dan  kursi 

b. Lemari 

c. 1 ( satu ) unit komputer 

5. Perusahaan menyediakan papan pengumuman sebagai sarana publikasi di 

dalam lingkungan perusahaan bagi serikat pekerja di tempat yang 

mudah dibaca dan sebelum di publikasikan harus melalui 

pemberitahuan kepada perusahaan. 

6. Atas permintaan serikat pekerja, perusahaan memberikan ijin kepada 

serikat pekerja untuk mengadakan rapat atau pertemuan di dalam 

lingkungan perusahaan dengan memberikan perlengkapan yang 

diperlukan. 
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Pasal 10 

JAMINAN BAGI PERUSAHAAN 

4) Serikat Pekerja akan melaksanakan tata tertib perusahaan dan disiplin, 

seperti pemberian peringatan atas pelanggaran yang dilakukan pekerjaan 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan atau 

Perjanjian Kerja Bersama. 

5) Serikat Pekerja menyadari bahwa tindakan pemogokan dan memperlambat 

pekerjaan adalah tidak sesuai dengan semangat hubungan Industrial 

maupun kebijaksanaan pemerintah, maka hal tersebut perlu dihindari. 

 

Pasal 11 

JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA 

3. Pekerja yang dipilih untuk menjadi Pimpinan Unit Kerja ( PUK ) atau 

yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja untuk menjadi wakil serikat 

pekerja tidak  mendapat tindakan diskriminatif dan intimidasi secara 

langsung ataupun tidak langsung dari perusahaan melalui atasan / 

atasan langsung karena fungsinya tersebut. 

4. Perusahaan akan menyelesaikan dengan serikat pekerja mengenai keluhan 

- keluhan pekerja, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung. 

5. Serikat Pekerja dapat memanggil anggotanya untuk suatu keperluan 

organisasi di dalam jam kerja dengan mendapat ijin perusahaan ( atasan 

/ atasan langsung). 

6. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan dapat memberikan 

keterangan yang diperlukan tentang hal - hal yang menyangkut 

ketenagakerjaan. 

7. Perusahaan tidak akan menghalangi perkembangan serta kegiatan Serikat 

Pekerja dan sebaliknya, Serikat Pekerja akan memberikan sesuai 

kemampuan di dalam menjaga dan memelihara tata tertib perusahaan 

dalam upaya meningkatkan produktifitas. 

8. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan dapat mengadakan rapat atau 

pertemuan rutin dengan serikat pekerja atau sebaliknya. 

9. Perusahaan menyadari tindakan penutupan perusahaan ( Lock Out ) adalah 

tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial maupun 

kebijaksanaan pemerintah, maka perusahaan berusaha menghindari 

terjadinya hal tersebut. 

 

Pasal 13 

LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITE 

a. Lembaga kerjasama bipartite terdiri dan Pengusaha dan Serikat Pekerja 
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b. Pertemuan Rutin, dilakukan minimal dua bulan sekali pada waktu yang 

tealah disepakati bersama, yangh pelaksanaannya akan dikoordinir oleh 

pihak Perusahaan. 

c. Perusahaan insidentil, dilakukan sewaktu – waktu untuk membahas 

masalh – masalah yang mendesak misalnya dalam pembuatan perjanjian 

tambahan. 

BAB III 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 14 

PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA BARU 

1. Kesepakatan Kerja ialah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja 

untuk melakukan suatu hubungan kerja dalam waktu tertentu. 

2. Masa kerja dari pekerja terhitung sejak awal pekerja tersebut bekerja di 

perusahaan, apabila pekerja mengalami pembaharuan perjanjian kerja 

maka masa kerja terhitung sejak pekerja menandatangani perjanjian 

kerja tersebut. 

3. Perpanjangan perjanjian kerja atau pembaharuan perjanjian kerja mengacu 

pada Kep Men Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004, tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu  ( PKWT ). 

4. Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) dilakukan oleh atasan langsung / atasan di 

bagian/departemen masing-masing yang dijadikan bahan 

pertimbangan untuk menetapkan sebagai pekerja tetap atau 

sebaliknya. 

5. Upah pokok yang diatur dalam perjanjian kerja tidak kurang dari 

ketentuan upah minimum yang berlaku dan tunjangan - tunjangan 

lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.  

6. Apabila perusahaan mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya 

berakhir, maka perusahaan diwajibkan membayar pekerja yang 

bersangkutan sebesar upah pekerja sampai selesainya perjanjian kerja 

yang telah disepakati. 

7. Apabila pekerja mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir, 

maka pekerja diwajibkan membayar kepada perusahaan sebesar upah 

pekerja sampai selesainya perjanjian kerja yang telah disepakati. 

8. Bagi pekerja yang telah mengalami 2 kali kontrak kerja dan akan 

diperpanjang maka wajib mengalami masa vakum/masa tenggang 

minimal 30 hari yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan UU 

No.13 tahun 2003. 

 

Pasal 15 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA 

1. Hak Pekerja 
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1. Pekerja berhak atas upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang 

dilakukan. 

2. Pekerja berhak atas upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja / 

hari kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. 

3. Pekerja berhak atas cuti 

4. Pekerja berhak mengikuti kegiatan organisasi yang ada di 

lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kelancaran 

operasional perusahaan. 

5. Pekerja berhak menerima ganti rugi atas gangguan kesehatan / 

cacat badan yang diakibatkan karena melakukan tugas 

perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Ahli waris berhak menerima ganti rugi atas meninggalnya pekerja 

akibat melakukan tugas perusahaan. 

7. Pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan atau 

memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan sesuai Peraturan 

Perundang - undangan yang berlaku. 

8. Pekerja berhak mendapat ijin meninggalkan pekerjaan atas 

persetujuan atasannya. 

9. Pekerja berhak mengemukakan usul dan saran kepada atasannya. 

2. Kewajiban pekerja 

a. Pekerja wajib melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku di 

lingkungan perusahaan. 

b. Pekerja wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai 

dirinya maupun jenis pekerjaannya kepada perusahaan. 

c. Pekerja wajib melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh 

perusahaan. 

d.      Pekerja wajib untuk melakukan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan di bagian / departemen 

masing masing.  

a. Pekerja wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap 

sebagai rahasia perusahaan. 

b. Pekerja wajib menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma - 

norma pergaulan yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. 

c. Pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari - hari wajib menjaga 

dan memelihara kebersihan dalam lingkungan perusahaan. 

d. Pekerja wajib berusaha mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak 

diinginkan yang dapat membahayakan diri sendiri, pekerja lain dan 

aset  – aset perusahaan. 

e. Pekerja wajib untuk saling menghargai dan menghormati kepada 

sesame pekerja dan atasan langsung / atasan. 
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Pasal 16 

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN 

1. Hak Perusahaan 

1. Memberikan pekerjaan dan perintah yang layak kepada pekerja 

selama waktu kerja. 

2. Meminta pekerja melakukan kerja lembur dengan memperhatikan 

perundang - undangan atau ketetapan - ketetapan pemerintah yang 

berlaku. 

3. Menuntut suatu prestasi kerja dari pekerja, sesuai dengan yang 

ditetapkan perusahaan. 

4. Menetapkan tata tertib atau peraturan kerja dalam perusahaan 

dengan memperhatikan perundang - undangan atau ketetapan 

pemerintah yang berlaku. 

5. Menempatkan pekerja dibagian - bagian tertentu yang terdapat di 

perusahaan. 

6. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dengan mengacu 

pada perundangan - undangan atau ketetapan pemerintah yang 

berlaku. 

2. Kewajiban perusahaan 

a. Membayar upah sesuai perundang - undangan yang berlaku atau 

Perjanjian Kerja Bersama. 

b. Memperhatikan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja 

dari pekerja. 

c. Mentaati Undang - Undang Ketenagakerjaan atau ketetapan 

pemerintah tentang ketenagakerjaan. 

d. Memperhatikan kesejahteraan pekerja sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

e. Memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ini. 

 

BAB IV 

Pasal 17 

WAKTU 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 diperusahaan atau Mitra Kerja Perusahaan dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang – 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, membuat hari libur Pihak Kefua tidak 

mengikuti kalender resmi Pemerintah. Namun didasarkan atas jadwal kerja 
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yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama, dimana didalamnya telah 

ditentukan pula hari libur Pihak Kedua dengan jumlah sesuai sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 

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

dibutuhkan Pihak Pertama dan didasarkan p[ada kebutuhan perusahaan 

maka Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kerja lembur dengan 

melampirkan Surat Perintah Kerja Lembur. 

4) Bilamana dalam pekerjaannya Pihak Kedua terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan kekaryawan, maka Pihak Kedua akan 

mendapat hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin yang berlaku 

di Perusahaan. 

Pasal 18 

PENGUPAHAN 

a. Upah yang ditentukan bagi pekerja adalah : 

1. Upah pokok 

2. Tunjangan – tunjangan  

3. Upah lembur jika ada 

- Pajak penghasilan atas upah pekerja ditanggung oleh perusahaan 

Pembayaran Upah akan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya 

melalui Bank (Transfer), apabila tanggal 25 tersebut libur maka akan 

dibayar satu hari kerja sebelumnya. 

- Setiap pekerja harus mengetahui komponen upah yang berlaku bagi 

pekerja itu sendiri dengan rincian upah secara tertulis dan tertutup setiap 

tanggal 24 setiap bulannya. 

 

Pasal 19 

UPAH POKOK 

1. Penetapan upah pokok pekerja yang mempunyai masa kerja 0 tahun 

didasarkan pada upah minimum yang berlaku. 

2. Penetapan Upah Pokok pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan 

atau lebih dari 1 tahun ditentukan berdasarkan pada perundingan upah 

ditahun yang berjalan atau skla upah.  

 

Pasal 20 

TUNJANGAN MAKANAN 

1. Perusahaan memberikan tunjangan transport sebesar Rp. 9.000,.-/hari 

2. Tunjangan Transport akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan 

Bahan Bakar Minyak dan kenaikan biaya transportasi umum. Dan 

dirundingkan dahulu oleh Serikat Pekerja. 
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Pasal 21 

TUNJANGAN MAKANAN 

a. Perusahaan memberikan tunjangan makan sebesar Rp. 8.000.,- 

b. Tunjangan Makan akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan bahan – 

bahan pokok. 

c. Perusahaan memberikan tunjangan/uang makan pekerja yang lembur 3 jam 

atau lebih. 

 

Pasal 22 

TUNJANGAN SHIFT 

1.      Tunjangan dan insentive shift 2 grup 2 shift  (longshift): 

 TUNJANGAN SHIFT INCENTIVE SHIFT 

SHIFT I Rp 3.500,- Rp 3.000,- 

SHIFT II Rp 3.500,- Rp 4.500,- 

2.     Jika ditengah pelaksanaan nilai tunjangan shift sudah tidak sesuai dengan 

kondisi produksi perusahaan, maka perusahaan akan merundingkan nilai 

tunjangan shift tersebut dengan serikat pekerja. 

 

Pasal 23 

TUNJANGAN JABATAN 

1. Perusahaan memberikan tunjangan jabatan bagi pekerja yang mempunyai 

jabatan dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari pekerja yang 

mempunyai jabatan tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut : 

a. SubLeader                    Rp.  50.000,- /bulan 

b. Leader                          Rp.  100.000,- /bulan 

d. Foreman                       Rp. 200.000,- /bulan 

c. Supervisor ke atas diatur oleh SK Direksi. 

2. Dalam setiap revisi Perjanjian Kerja Bersama nilai tunjangan jabatan akan 

ditinjau ulang dengan memperhatikan saran-saran dari serikat pekerja. 

 

Pasal 24 

TUNJANGAN KEHADIRAN/PREMI HADIR 

Perusahaan memberikan premi hadir kepada pekerja apabila dalam sebulan 

pekerja dinyatakan tidak pernah alpha/mangkir sebesar Rp 40.000,- 

 

Pasal 25 

PREMI HAID 

Perusahaan memberikan premi haid kepada pekerja perempuan sebesar Rp 

10.000,- /bulan. 

Pasal 26 

PENYESUAIAN / KENAIKAN  UPAH 

1. Penyesuaian / Kenaikan Upah Tahunan 
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2. Perusahaan memberikan kenaikan upah 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun  

berlaku efektif pada setiap bulan Januari yang diistilahkan dengan penyesuaian 

/ kenaikan upah tahunan, kecuali terdapat perubahan keputusan pemerintah 

yang berkaitan dengan penyesuaian / kenaikan upah. 

3. Besarnya penyesuaian / kenaikan upah di tetapkan atas kesepakatan antara 

perusahaan dan serikat pekerja dengan mengacu pada rumusan : 

4. Gaji Baru = Gaji lama + Inflasi Nasional + Kondisi Perusahaan + Masa Kerja + 

Prestasi 

5. Keterangan : 

a. Kondisi Perusahaan dirundingkan 

b. Masa kerja lihat tabel pada lampiran Perjanjian Kerja Bersama ini 

3. Ayat 1 diatas tidak berlaku jika perusahaan menerapkan sistem 

penggolongan pekerja. 

6. Jika perusahaan menerapkan Sistem penggolongan pekerja maka 

penyesuaian/kenaikan upah sundulan pekerja tetap akan dirundingkan dengan 

serikat pekerja. 

7. Kenaikan upah  pekerja diperhitungkan dari upah pokok pekerja yang 

bersangkutan. 

 

Pasal  27 

UPAH PEKERJA SELAMA SAKIT 

g. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang di buktikan dengan surat 

keterangan dokter berhak atas upahnya. 

h. Pekerja yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit atau berobat 

jalan, maka bagi pekerja yang telah memenuhi tata cara untuk 

menjalani perawatan tersebut berhak atas upahnya dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 

LAMA PERAWATAN 

4bulan pertama 

4bulan kedua 

4bulan ketiga 

 Menunggu putusan PHK  

 

PEMBAYARAN GAJI/ UPAH 

100% dari upah pokok/ bulan 

75% dari upah pokok/ bulan 

50 % dari upah pokok/ bulan 

25% dari upah pokok/ bulan 

3.  Bila seorang pekerja menderita sakit dan tidak dapat melakukan pekerjan terus  

menerus sampai jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, maka pekerja dapat 
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diputuskan hubungan kerjanya dari perusahaan yang akan dilakukan sesuai 

dengan ketentuan   dalam UU No.13 tahun 2003 

 

Pasal 28 

TUNJANGAN HARI RAYA 

1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR )  kepada karyawan satu 

kali dalam satu tahun, menjelang hari raya agama sesuai Kepmen No. 04 / Men 

/1994 dengan ketentuan sebagai berikut : 

Masa Kerja THR 

Dibawah 3 ( tiga )  bulan 

3 ( tiga ) bulan s.d. dibawah 1 ( satu ) tahun 

1 tahun ke atas Tidak ada 

Masa kerja/12 x 1 bulan upah pokok 

1 ( satu ) bulan upah pokok 

2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya di lakukan paling lambat  2 ( dua ) minggu 

sebelum hari  raya. 

     Sesuai dengan Hari Raya masing-masing Agama dan Kepercayaannya. 

3. Pekerja yang mengundurkan diri atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari raya berhak atas Tunjangan Hari 

Raya. 

Pasal 29 

BONUS AKHIR TAHUN 

d. Bonus ialah hadiah dari pengusaha kepada pekerja dalam bentuk uang 

sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang diberikan pada akhir 

tahun karena profit perusahaan. 

e. Keputusan tentang besaran bonus sepenuhnya menjadi hak pengusaha dan 

diberitahukan kepada serikat pekerja minimal 2 minggu sebelum akhir 

tahun. 

f. Pembayaran bonus dilakukan paling lambat bersamaan dengan 

pembayaran upah bulan desember pada tahun yang berjalan. 

g. Pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) 

bulan dan kurang dari 1 ( satu ) tahun pada tanggal 30 Desember, 

diberikan bonus secara proposional sesuai dengan jumlah bulan masa kerja 

pekerja yang bersangkutan. 

h. Pekerja yang mengundurkan diri/terkena PHK paling lama 1 bulan 

sebelum akhir tahun (31 Desember)  pada tahun berjalan, maka pekerja 

berhak atas bonus tersebut. 

i. Dasar dari perhitungan bonus adalah upah pokok. 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 209  

 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

Pasal 30 

UMUM 

1. Komponen Upah sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak terdiri atas : 

1. Upah Pokok 

2. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diterima 

pekerja. 

3. Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan 

serikat pekerja, apabila yang bersangkutan bukan anggota serikat 

pekerja maka harus disertai surat kuasa. 

4. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai 

berikut : 

1. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan 

2. Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya masa Kesepakatan 

Kerja untuk waktu tertetu 

3. Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja sendiri. 

4. Pemutusan Hubungan Kerja karena rasionalisasi. 

5. Pemutusan Hubungan Kerja karena usia lanjut/ pensiun. 

6. Pemutusan Hubungan Kerja karena sakit atau cacat jasmani / Rohani. 

7. Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja meninggal dunia. 

8. Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan pekerja. 

1. Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat 

2. Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran 

9. Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja ditahan pihak yang 

berwajib 

 

Pasal 31 

PERHITUNGAN 

UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG 

PENGGANTIAN HAK 

DAN UANG PISAH 

1. Uang Pesangon, ditetapkan  Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 

2003, sebagai berikut : 

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun                                  1 (satu) bulan upah 

b. Masa kerja 1 (satu) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 2 (dua) tahun                                          2 (dua) bulan upah 

c. Masa kerja 2 (dua) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 3 (tiga) tahun                                            3 (tiga) bulan upah 

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 4 (empat) tahun                                       4 (empat) bulan upah 

e. Masa kerja 4 (empat) tahun / lebih tetapi 
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    kurang dari 5 (lima) tahun                                           5 (lima) bulan upah 

f.  Masa kerja 5 (lima) tahun / lebih tetapi 

    kurang dari 6 (enam) tahun                                       6 (enam) bulan upah 

g. Masa kerja kerja 6 ( enam ) tahun/lebih 

    tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun                               7 (tujuh) bulan upah 

h. Masa kerja kerja 7 (tujuh) tahun/lebih 

    tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun                                    8 (delapan) bulan 

upah 

i.  Masa kerja 8 (delapan) tahun/lebih                            9 (sembilan) bulan 

upah 

2. Uang penghargaan masa kerja, sesuai dengan UU no.13 tahun 2003, sebagai 

berikut : 

a. Masa kerja 3  tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 6  tahun                                                  2  bulan upah 

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 9  tahun                                                  3  bulan upah 

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 12  tahun                                                           4  bulan upah 

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 15  tahun                                                           5  bulan upah 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 18                                                           6  bulan upah 

f.  Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi          

    kurang dari 21 tahun                                                            7  bulan upah 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi 

    kurang dari 24 tahun                                                            8  bulan upah 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih                                 10 bulan upah 

5. Uang penggantian hak,  Sesuai dengan Undang-undang nomor 13/tahun 

2003, ganti rugi lainnya meliputi : 

3. Ganti rugi untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 

4. Ganti rugi untuk istirahat panjang jika di perusahaan bersangkutan 

berlaku peraturan istirahat  panjang dan pekerja belum 

mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja 

pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat 

mengambil istirahat. 

5. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke 

tempat dimana pekerja diterima bekerja. 

6. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas persen ) dari uang 

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja jika masa 

kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja. 
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7. Hal – hal yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Uang Pisah 

TABEL PERHITUNGAN UANG PISAH 

MASA KERJA MENGUNDURKAN DIRI MANGKIR

 KESALAHAN BERAT 

3 – 6 TAHUN 

6 – 9 TAHUN 

9 – 12 TAHUN 

12 – 15 TAHUN 

15 – 18 TAHUN 

18 – 21 TAHUN 

21 – 24 TAHUN 

24 TAHUN LEBIH 2 X UPAH 

3 X UPAH 

4 X UPAH 

5 X UPAH 

6 X UPAH 

7 X UPAH 

8 X UPAH 

10 X UPAH 1 X UPAH 

1,5 X UPAH 

2 X UPAH 

2,5 X UPAH 

3 X UPAH 

3,5 X UPAH 

4 X UPAH 

5 X UPAH 0,5 X UPAH 

1 X UPAH 

1,5 X UPAH 

2 X UPAH 

2,5 X UPAH 

3 X UPAH 

3,5 X UPAH 

4 X UPAH 

Didasarkan pada faktor sosial kepada pekerja dan keluarganya. 

Keterangan : 

 Mengundurkan diri adalah mengajukan surat pengunduran diri 

minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Hnya. 

 Mangkir adalah tidak masuk kerja 5 (lima) hari atau lebih secara 

berturut – turut. 
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 Kesalahan berat adalah kesalahan pekerja yang sudah diatur di UU 

no.13 tahun 2003 pasal 158 ayat 1 - 4 . 

 

Pasal 32 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

DALAM MASA PERCOBAAN 

8 Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan  baik 

atas permintaan pekerja atau perusahaan. 

9 Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti 

rugi lainnya. 

 

Pasal 33 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA BERAKHIRNYA MASA  KESEPAKATAN KERJA WAKTU  

TERTENTU 

4) 1. Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dan pekerja untuk waktu 

tertentu terjadi jika masa Kesepakatan   Kerja Waktu Tertentu telah 

berakhir. 

5) Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti 

rugi lainnya. 

 

Pasal 34 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

ATAS  KEHENDAK PEKERJA SENDIRI 

4) Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan 

surat pengunduran diri minimal 30 hari sebelumnya kepada perusahaan. 

Perusahaan akan memberikan hak-hak pekerja setelah pekerja 

melaksanakan kewajibannya. 

5) Dalam hal demikian ( ayat 1 tersebut diatas ), perusahaan akan 

memberikan uang penggantian hak sesuai dengan UU No.13/tahun 2003 

dan uang pisah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 

6) Bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak mengikuti prosedur maka akan 

mendapatkan 60% uang pisah. 

 

Pasal 35 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA RASIONALISASI 

2. Dalam hal terpaksa dilakukan rasionalisasi yang disebabkan oleh efisiensi, 

pindah lokasi, ganti pemilik, perusahaan tutup sehingga harus dilakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja, maka perusahaan akan memberlakukan 

Undang-undang No.13 tahun 2003. 
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3. Tata cara pelaksanaan dan kompensasinya dimusyawarahkan secara 

Bipartit antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Besarnya 

kompensasi sekurang-kurangnya mengacu pada Undang-undang No.13 

tahun 2003, uang pesangon dan uang penggantian hak/ ganti rugi lainnya. 

 

Pasal 36 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN 

3) Batas usia pensiun bagi pekerja ditetapkan maksimum  55  ( lima puluh 

lima ) tahun sesuai dengan data yang terdapat di perusahaan. 

4) Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 ( dua puluh lima ) tahun atau 

lebih berhak untuk mengajukan pensiun sekalipun usia pekerja yang 

bersangkutan belum mencapai usia 55 ( lima puluh lima )  tahun. 

5) Kepada pekerja tersebut diberikan pesangon 2 X dan uang penghargaan 

masa kerja 1X serta uang penggantian hak sesuai dengan Undang-undang 

No.13 tahun 2003. 

6) Atas dasar kebutuhan, perusahaan dapat meminta kepada pekerja yang 

telah mencapai usia pensiun untuk tetap bekerja dengan status hubungan 

kerja berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan pengaturannya 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 / tahun 

1993. 

 

Pasal 37 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN 

CACAT JASMANI DAN ROHANI 

5) 1. Dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sakit berkepanjangan, 

kecelakaan kerja dan telah dirawat di Rumah Sakit lebih dari   12 ( dua ) 

bulan dan jika menurut keterangan dokter menyatakan bahwa, penyakit 

yang dideritanya tidak dapat disembuhkan dalam waktu 1 ( satu ) tahun, 

maka perusahaan dapat mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja. 

6) Perusahaan memberikan uang pesangon 2X sesuai dengan undang-undang 

No.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 2X dan uang penggantian 

hak serta , uang pisah sesuai Perjanjian Kerja Bersama ini serta 

pembayaran upah selama sakit berkepanjangan secara sekaligus dengan 

hak – hak lainnya pada saat itu. 

 

Pasal 38 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PEKERJA MENINGGAL 

DUNIA 

2) Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerjanya dengan 

perusahaan putus secara otomatis. 

3) Perusahaan memberikan kepada ahli warisnya uang pesangon 2X sesuai 

dengan undang-undang no.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 
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1X,  uang penggantian hak dan uang pisah sesuai Perjanjian Kerja 

Bersama ini. 

 

Pasal 39 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA KESALAHAN PEKERJA 

b. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan 

berat yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan Undang – Undang nomor 

13 tahun 2003, Pekerja berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang 

pisah. (pasal 158 UU no.13 tahun 2003) 

c. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran, 

setelah melalui proses pada (pasal 77 sanksi-sanksi dalam PKB). Pengusaha 

wajib memberi uang pesangon 1 X , uang penghargaan masa kerja 1 X dan 

uang penggantian hak.  (pasal 161, UU no.13 tahun 2003) 

 

Pasal 40 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

KARENA PEKERJA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB 

1. Pengusaha tidak wajib membayar upah kepada pekerja selama proses tetapi 

wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja untuk paling lama 6 

(enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang 

berwajib, ketentuan bantuan sebagai berikut: 

1. Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25 % dari upah 

2. Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah 

3. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah 

4. Untuk 4 (empat) orang tanggungan 50 % dari upah 

2. Apabila sebelum 6 (enam) bulan pekerja tersebut tidak bersalah maka 

pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali. 

3. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja 

yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan dan masih dalam 

proses perkara pidana dan Pengusaha wajib membayaruang penghargaan masa 

kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuai dengan 

ketentuan. 

 

Pasal 41 

AKIBAT DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka pekerja wajib 

mengembalikan / membayar segala barang uang yang dipinjamkan oleh 

perusahaan seperti : 

1. Alat – alat kerja 

2. Tanda pengenal 

3. Buku Perjanjian Kerja Bersama 
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4. Uang pinjaman ( jika ada ) 

5. Alat-alat milik perusahaan 

2. Perusahaan membayar kepada pekerja atau keluarganya mengenai semua 

kewajiban perusahaan yang telah diatur   didalam Perjanjian Kerja 

Bersama ini paling lambat pada tanggal pembayaran upah bulan 

berikutnya. 

3. Peruahaan memberikan surat pengalaman kerja dan mengurusi segala 

klaim Jamsostek. 

 

BAB V 

PENYELESAIAN KELUH KESAH 

Pasal 42 

TATA CARA PENYELESAIAN KELUH – KESAH PEKERJA 

1. Setiap keluh- kesah pekerja  pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan 

dengan atasan secara langsung. 

2. Bila langkah pertama tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan 

sepengetahuan atasan pekerja  yang bersangkutan dapat menyampaikan keluh – 

kesah ke jenjang yang lebih tinggi. 

3. Bila langkah tersebut pada ayat 2 ( dua ) tidak menghasilkan penyelesaian, 

maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat 

menyampaikan keluh – kesah tersebut  kepada bagian personalia. 

4. Jika langkah tersebut pada ayat 3 ( tiga ) juga tidak menghasilkan penyelesaian, 

maka pekerja  yang bersangkutan dapat meneruskan / melimpahkannya kepada 

serikat pekerja.Dalam tingkatan ini, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan 

antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja.Jika mencapai kesepakatan 

penyelesaian masalah, maka harus disusun dalam bentuk Berita Acara yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih.  

 

Pasal 43 

PENYELESAIAN SECARA BIPARTIT 

- Dalam hal perselisihan tidak dapat dihindari, maka perusahaan dan pekerja 

yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja wajib memusyawarahkan 

secara Bipartit untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian mengenai  

perselisihan tersebut. 

- Dalam merundingkan penyelesaian mengenai perselisihan terhadap 

pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, serikat pekerja harus 

mendapat kuasa secara tertulis dari pekerja yang bersangkutan. 

 

Pasal 44 

PENYELESAIAN SECARA EKSTERNAL DILUAR PERUSAHAAN 

- Jika seluruh langkah telah ditempuh tapi penyelesaian secara internal 

didalam perusahaan belum mencapai kesepakatan, maka salah satu dari 
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kedua belah pihak yakni pihak perusahaan maupun pihak serikat pekerja 

berhak untuk mengajukan perselisihan ketenagakerjaan tersebut ke jenjang 

yang lebih tinggi  sesuai ketentuan Undang – Undang nomor 02/tahun 

2004. 

- Selama perselisihan masih dalam taraf penyelesaian antara perusahaan dan 

serikat pekerja yang mewakili pekerja wajib menjaga kegiatan produksi 

berlangsung lancar dan aman ( kondusif ). 

 

BAB VI 

PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN 

 

Pasal 45 

KETENTUAN PENUTUP 

 Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun, mulai 

tanggal Dua Puluh Empat, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh (24-

03-2020) tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Duapuluh 

Satu (23-03-2021) 

 Perjanjian Kerja Bersama ini baik secara keseluruhan maupun secara 

sebagian akan batal dengan sendirinya jika hal – hal tersebut 

bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 

 Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tanggung jawab perusahaan dan 

serikat pekerja untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pekerja. 

 Perjanjian Kerja Bersama ini wajib diperbanyak dan diberikan kepada 

seluruh pekerja. Untuk proses pembuatan dan penggandaan menjadi 

tanggung jawab Perusahaan. 

 Peninjauan terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilaksanakan 

selambat  -  lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa 

berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini. 

 Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat 

diselesaikan antara perusahaan dengan serikat pekerja secara 

musyawarah dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku. 

 Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Jepang.Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran Perjanjian Kerja 

Bersama ini, maka teks dalam bahasa Indonesia yang berlaku dan 

mengikat. 

 Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat 

ketidaksepahaman dalam penafsiran suatu pasal, maka dapat 

diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan, 

maka dapat diteruskan ke jenjang berikutnya sesuai ketentuan Undang – 

Undang nomor 2 / tahun 2004.  

Pasal 85 

PENUTUP 
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2. Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini jika dipandang 

perlu, maka pimpinan perusahaan dapat menerbitkan peraturan 

pelaksanaannya dan ditandatangani bersama serta menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini. 

3. Dalam hal perusahaan mengubah namanya dan penggabungan diri dengan 

perusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya Perjanjian Kerja 

Bersama ini diusahakan bagi perusahaan dan pekerja terhadap siapa saja 

waktu terjadi perubahan nama atau penggabungan diri berlaku 

kesepakatan dengan penyesuaian seperlunya. 

4. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh 

kedua belah pihak dalam rangkap 3 

- ( tiga ) yang mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama. 

5. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku setelah ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan dan pimpinan serikat pekerja serta disaksikan oleh Dinas 

Tenaga Kerja setempat. 
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DRAFT TATA TERTIB 

PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB 

 ANTARA 

PIHAK PENGUSAHA DENGAN PIHAK SERIKAT PEKERJA 

PT bahagia sentosa 

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

tahun 2020 bertempat di PT. Bahagia sentosa Indonesia telah diadakan 

perundingan antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Kimia,Metal 

dan Umum Federasi PT. Bahagia sentosa, 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. Sundari sh Ketua tim 

 2.      Supri Sekretaris  

 3. Torik Anggota 

 4. Joko 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. Juminten  Sekretaris 

 3. Marjuki Anggota 

 4. Runik 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. 4 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Bahagia sentosa 

  2. 5 april 2020 13.00 – 16.00  PT. Bahagia sentosa 

  3. 6 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Bahagia sentosa 

  4.  10 April 2020 13.00 – 16.00 PT. Bahagia sentosa 

  5. 17 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Bahagia sentosa 

  6. 21 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Bahagia sentosa 

  7. 24 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Bahagia sentosa 

  8. 28 april 2020 13.00 – 16.00 PT. Bahagia sentosa 

  9. 30 april 2020 09.00 – 13.00 PT. Bahagia sentosa 

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. 
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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 

2. Masing-masing tim menunjuk seorang ketua/juru bicara tim, dan anggota 

tim dapat berbicara setelah mendapat ijin dari ketua/juru bicara masing-

masing tim. 

3. Masing-masing ketua/juru bicara tim membuka dan menutup sidang 

dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak. 

4. 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. 

5. Tiap perubahan dalam konsep yang telah diajukan harus diberitahukan 

secara tertulis sebelumnya untuk menghindarkan kelambatan jalanya 

perundingan. 

6. Masing-masing tim menunjuk soearang anggota sebagai pencatat/notulen 

untuk  

7. 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. 
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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  :     9 April 2020 

 

TIM PERUNDING PIHAK 

SERIKAT PEKERJA 

TIM PERUNDING PIHAK 

PERUSAHAAN 

 Bayu  Sundari sh 

 Juminten  Supri 

 Marjuki  Torik 

 Runik  Joko 
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BERKAS-BERKAS 

REVIEW PERATURAN 

PERUSAHAAN 
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KELOMPOK I 
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Pengantar 

Sesuai dengan Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik 

indonesia No 346 tahun 2014 sebagai bahan acuan untuk me review  peraturan 

perusahaan PT Lippo Karawaci, Tbk dan anak perusahaan. Tujuan di review agar 

lebih mudah memahami Kekurangan dan Kelebihan  keputusan  Peraturan 

perusahaan (PP) PT Lippo TBK. 

Review menurut kami  Peraturan perusahaan (PP) PT Lippo Karawaci TBK sudah 

baik tetapi terdapat 1(satu) kekurangan dalam PP PT Lippo TBK: Belum ada nya 

Fasilitas penangan mogok kerja (kode unit N.74000.043.02) Unit kompetensi ini 

merupakan kemampuan yang di dasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penanganan mogok kerja sesuai 

peraturan perundang undangan. 

Kelebihan PT Lippo karawaci TBK. 

Dalam peraturan ini terdapat Nilai lebih sebagai berikut: 

1. Hadiah pernikahan 

2. Bantuan bencana alam 

pengaturan mengenai hadiah pernikahan pada pasal 30 dalam PP PT Lippo TBK. 

(1) perusahaan memberikan hadiah pernikahan Rp.2.000.000 kepada pekerja yang 

menikah untuk pertama kali dan sah 

(2) apabila terjadi pernikahan antara sesama pekerja hadiah pernikahan dberikan 1 

kali saja 

(3) hadiah pernikahan dapat diajukan berdasarkan akta nikah catatan sipil atau 

buku nikah yang resmi maksimum 3 bulan sejak terjadinya peristiwa pernikahan. 

Pengaturan mengenai bantuan bencana alam pada pasal 31 dalam PP PT Lippo 

TBK. 

(1) Perusahaan memberikan bantuan dan sumbangan kepada pekerja yang 

mengalami musibah atau bencana alam, yang di atur dalam surat manajemen 

sendiri. 

Kesimpulan: Peraturan Perusahaan PT Lippo sudah cukup baik tetapi masih 

terdapat kekurangan dalam peraturan fasilitas mogok kerja yang belum saya 

temukan dalam PP tersebut  
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KELOMPOK II 
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“REVIEW PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN  

UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN”  

1. Didalam Undang- undang ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1) 

menjelaskan‖Pekerja/buruh perempuan  yang berumur kurang dari 18 
(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00. 

ayat (3) menjelaskan‖pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00, wajib(a).memberikan 

makanan dan  minuman bergizi dan( b). Menjaga kesusilaan dan dan 

keamanan selama ditempat kerja. Akan tetapi didalam Peraturan 

Perusahaan (PP)  tidak menyebutkan  hal itu menjadikan Perusahaan akan 

sewena-wena terhadap buruh/pekerja, dngan  menggunakan sistem kerja 

shif tanpa memperhatikan kewajiban perusahaan yang seharusnya, dengan 

demikian banyak  yang tidak sesuai dengan  penerapannya. Peraturan 

Perusahan banyak yang berpedoman  terhadap UU Ketenagakerjaan tetapi 

didalam  Peraturan Perusahaan tersebut kurang  Detail sehingga banyak 

pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan. 

2. Di dalam Peraturan Perushaan Pasal 13 ayat (1) menjelaskan ― Karyawan 
yang kesehatannya terganggu karena Haid, yang dibuktikan dengan  surat 

keterangan Dokter, tidak diwajibkan  bekerja pada hari pertama dan  hari 

kedua  waktu  haid, sesuai dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan 

Pasal  81 ayat (1)  akan tetapi Perusahaan seolah mencari celah pada 

Peraturan Perusahaan  untuk menekan Karyawan seperti cuti haid diberika 

2 hari sebelum haid tapi  pada kenyataannya perushaan tidak mau rugi  

bila semua karyawan  haid pada waktu yang bersamaan, cuti Haid 

diberikan dengan cara di Roling, dengan Demikian meskipun 

Pekerja/buruh sedang dalam keadaan haid tetapi tetap bekerja seperti 

biasanya tanpa bisa mendaptkn cuti haid yang seharusnya. 

3. Dalam PP Pasal 56 Uang Pisah menyebut alasan PHK karena Karyawan 

melakukan pelanggaran berat dengan besarnya uang pisah <3tahun  0,00 x 

upah dan ≥ 3tahun 0,00 upah yang berarti tida memberikan uang pisah 

tersebut memang benar tetapi dalam UU No.13 tahun 2003 pasal160 

perusahaan wajib memberikan bantuan pada keluarga pekerja/buruh 

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga 

melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka 

pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan 

kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

upah; 
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b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari 

upah; 

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) 

dari upah; 

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh 

perseratus) dari upah. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling 

lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh 

ditahan oleh pihak yang berwajib. 

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan 

pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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KELOMPOK III 
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Review tentang PP PT. Citra Langgeng Sentosa 

 Dalam perkembangannya, Peraturan Perusahaan PT Citra Langgeng 

Sentosa yang ditandatangani di Bekasi tanggal 22 Januari 2019 bersama para 

serikat kerja berjalan dengan baik.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil review oleh Kelompok 3, yaitu: 

1. Penegakan terhadap Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak 

Sebagaimana hal ini tercantum dalam Bab II, bahwa pelaksanaan 

peraturan perusahaan mengenai penegakan terhadap hak dan kewajiban 

masing – masing pihak sudah  berjalan dengan baik sesuai dengan standar 

SKKNI. 

2. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 

Bahwa perusahaan untuk waktu kerja dan waktu istirahat telah 

mengatur dan melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Pengupahan 

Perusahaan telah melakukan pembayaran upah kepada para pekerja 

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam penetapan upah 

minimum Kabupaten/Kota. 

4. Hak Istirahat 

Untuk pelaksaan cuti tahunan selama ini pekerja telah 

mendapatkan semua haknya (12 hari) dengan syarat selama 12 (dua belas) 

bulan berturut-turut pekerja masuk terus-menerus, dan teknis pelaksanaan 

cuti telah diatur oleh Divisi HRD. 

5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Merupakan sarana yang harus diperhatikan oleh perusahaan, dan 

hal ini sudah sesuai dengan standar SKKNI. 

6. Sanksi 

Bahwa sanksi itu diberikan kepada pekerja untuk menjamin 

ketertiban dan ketenangan didalam perusahaan. 

 

Kesimpulan 

 Isi dan substansi peraturan perusahaan di PT Citra Langgeng Sentosa telah 

mengacu pada Pasal-Pasal yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama. 

 Bahwa untuk pelaksaan peraturan perusahaan di PT Citra Langgeng 

Sentosa pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar SKKNI. 
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KELOMPOK IV 
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Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

Menurut (SKKNI 2014) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, 

Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golangan Pokok Jasa 

Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, membuat Peraturan Perusahaan 

memiliki kriteria seperti yang tertulis dibawah ini : 

KODE UNIT  : N.784000.017.02  

JUDUL UNIT : Membuat Peraturan Perusahaan  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mendeskripsikan kemampuan yang 

didasari Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja dalam melakukan persiapan, 

menyusun draft, mendapatkan penngesahan dan mensosialisasikan kepada seluruh 

pekerja, sehingga menjadi pedoman dalam hubungan kerja.  

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan persiapan pembuatan 

Peraturan Perusahaan 

1.1 Rencana pembuatan peraturan 

perusahaan disusun 

1.2 Peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pembuatan 

peraturan diinventarisir 

1.3 Materi peraturan perusahaan yang 

berkaitan dengan syarat kerja, hak 

dan kewajban kedua belah pihak 

serta tata tertib perusahaan 

diinventarisir. 

2. Menyusun draft peraturan 

perusahaan  

2.1 Draft peraturan perusahaan 

disusun sesuai dengan tatacara 

pembuatan peraturan perusahaaan 

2.2 Wakil pekerja yang akan dimintai 

saran dan pendapat ditentukan 

2.3 Draft peraturan perusahaan 

diperbaiki dengan 

mempertimbangkan saran dan 

pendapat dari wakil pekerja. 

3. Mengurus pengesahan peraturan 

perusahaan 

3.1 Draft peraturan perusahaan 

disampaikan kepada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan sesuai 

yurisdiksinya 

3.2 Peraturan perusahaan diperbaiki 

sesuai koreksi dari instansi yang 

bertanggung jawab dibidang 
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ketenaga kerjaan. 

4. Mensosialisasikan peraturan 

perusahaan kepada semua pekerja 

4.1 Rencana sosialisasi perusahaan 

disusun 

4.2 Naskah Peraturan Perusahaan 

dibagikan kepada seluruh pekerja 

4.3 Penjelasan materi peraturan 

perusahaan disampaikan. 

BATASAN VARIABEL  

1) Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini diberlakukan untuk aktivitas/ kegiatan membuat 

peraturan perusahaan. 

1.2 Pembuatan Peraturan Perusahaan yang dimaksud disini meliputi Peraturan 

Perusahaan baru, Peraturan Perusahaan perubahan dan Peraturan 

Perusahaan pembaruan. 

1.3 Materi yang diatur dalam PP adalah hak dan kewjiban pekerja dan 

pengusaha yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

sehingga materi tersebut dapat berupa penjabaran dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan, .pengaturan yang lebih baik dari ketentuan yang 

telah diatur dalam peraturan perundangan atau kebutuhan yang sangat 

diperlukan dalam hubungan kerja tetapi belum diatur dalam peraturan 

perundang—undangan serta tata tertib perusahaan. 

1.4 Pembuatan Peraturan Perusahaan diwajikan kepada perusahaan yang 

mempekerjakan tenaga kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang atau 

di perusahaan belum membuat Perjanjian Kerja Bersama. 

1.5 Peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh perusahaan. oleh 

karenanya sebelum dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 

1.7 Peraturan perusahaan sebelum dimintakan pengesahan kepada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan wajib dimintakan saran 

dan pertimbangan kepada wakil pekerja. 

1.7 Bila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh maka 

wakil perkerja adalah serikat pekerja/ serikat buruh, tapi jika di perusahaan 

belum terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh wakil pekerja diambil dari 

setiap unit/ departemen yang ada di perusahaan. 

1.8 Sebelum mengesahkan Peraturan Perusahaan instansi pemerintah perlu 

memastikan bahwa isi dari Peraturan Perusahaan tidak bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Alat tulis kantor  

2.2 Perlengkapan 
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2.2.1 Lieratur 

2.1.2 Referensi: contoh peraturan perusahaan atau peraturan perusahaan 

sebelumnya 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

3.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 

16/MEN/XI/2011 tentang Tata cara pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

pencatatan Perjanjian Kerja Bersama 

3.3 Peraturan perundangan lain yang terkait dengan pengaturan hak dan 

kewajiban pekerja dan pengusaha. 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma (Tidak ada) 

4.2 Standar 

4.2.1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomer Kep. 

16/MEN/XI/2011 tentang Tata cara pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Penilaian unit kompetensi ini mencakup penilaian pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang secara sinergi harus dikuasai untuk 

dapat membuat Peraturan Perusahaan. 

1.2 Objek penilaian unit kompetensi ini mencakup proses dari persiapan 

sampai selesainya pembuatan Peraturan Perusahaan. 

1.3 Penilaian dilakukan melalui test/ ujian: secara lisan, tertulis, demontrasi/ 

praktik dan/atau simulasi di tempat uji kompetensi maupun di tempat 

kerja. 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada) 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

3.1 Pengetahuan 

- Peraturan perundang-undangan berkaitan hak dan kewajiban pekerja 

dan pengusaha, kebutuhan pekerja dan pengusaha yang belum diatur 

- Sistimatika pembuatan dan isi Peraturan perusahaan 

- Pengetahuan hukum yang memadai 

- Wawawasan yang luas tentang dinamika HI 

3.2 Keterampilan 

- Mengidentifikasi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dan 

pengusaha baik yang sudah diatur maupun yang belum dalam peraturan 

perundang-undangan 

- Mengklasifikasi dalam kelompok yang sejenis, misal yang terkait 

dengan tata tertib, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan 
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- Menyusun draft Peraturan Perusahaan 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi data hak dan kewajiban perkerja 

dan pengusaha dalam hubungan kerja 

4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun materi kedalam bab, pasal dan ayat-ayat 

pada peraturan perusahaan yang dibuat 

4.3 Akomodatif atas saran dan masukan dari wakil pekerja 

4.4 Arif dan terbuka dalam menerima masukan tentang perkembangan 

kebutuhan syarat kerja baru sesuai dengan tuntutan perkembangan 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengidentifikasi kebutuhan industri terkait dengan 

perkembangan teknologi dan manajemen. 

 

Menurut kami, Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK 

sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 346 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan 

dan Penunjang Usaha Lainnya Golangan Pokok Jasa Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Industrial. Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK 

dibuat secara tertulis yang berkaitan dengan syarat kerja, hak dan kewajban kedua 

belah pihak serta tata tertib perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 maksud 

dan tujuan Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK. Di dalam 

Draft Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK terkait dengan 

kewajiban PT METROPOLITAN LAND TBK memberikan hak yang 

sebagaimana mana diatur pada Peraturan Perusahaan pada umumnya misalnya 

seperti waktu kerja yang diatur dalam Bab 4, pengupahan yang diatur dalam Bab 

5, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam Bab 6, hari libur, 

cuti bersama dan ijin meninggalkan pekerjaan yang diatur dalam Bab 7, sanki-

sanki pelanggaran yang diatur dalam Bab 8, pemutusan hubungan kerja yang 

diatur dalam Bab 9 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam pasal 10. 

Di dalam Draft Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK sudah 

disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 

sesuai yurisdiksinya dan Draft Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN 

LAND TBK beserta penjelasan materi peraturan perusahaan sudah disampaikan 

kepada seluruh pekerja Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK. 

Sebelum mengesahkan Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN LAND 

TBK instansi pemerintah perlu memastikan bahwa isi dari Peraturan Perusahaan 

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sebagimana diatur dalam SKKNI 2014 dan Peraturan 

Perusahaan PT METROPOLITAN LAND TBK sudah sesuai dengan UU Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI Nomor Kep. 16/MEN/XI/2011 tentang Tata cara pengesahan 
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Peraturan Perusahaan dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan 

perundangan lain yang terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan 

pengusaha, karena di dalam draft Peraturan Perusahaan PT METROPOLITAN 

LAND TBK Bab 1 tentang ketentuan umum sampai Bab 11 penutup sudah benar-

benar jelas apa saja yang diatur dan sudah meliputi syarat, hak dan kewajiban 

perusahaan maupun pekerja.  
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KELOMPOK V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorium Prodi Hukum FBHIS – UMSIDA │ 237  

 

PERATURAN PEMERINTAH 2020-2022 

     Menurut pendapat kelompok kami, Keputusan direksi tentang Peraturan 

pemerintah sudah sesuai dengan langkah-langkah yakni; 

Pasal 3 Penerimaan Karyawan   

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.  

f. Lulus tes yang diadakan / disyaratkan oleh perusahaan.  

g. Bersedia menandatangani Surat Penerimaan Karyawan yang dibuat / 

dikeluarkan oleh perusahaan.   

Pasal 4 Masa Percobaan  

1. Masa percobaan ditetapkan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.   

2. Karyawan yang menjalani masa percobaaan wajib diberitahukan secara tertulis 

kapan mulai dan berakhirnya masa percobaan tersebut.  

3. Pengawasan dan penilaian pada masa percobaan dilakukan oleh Atasan 

langsung. 

 4. Dalam masa percobaan, baik perusahaan maupun karyawan dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan pemberitahuan 1 x 24 jam, 

tanpa ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.  

5. Perusahaan tidak wajib memberikan Surat Keterangan Kerja dalam masa 

percobaan.  

Pasal 10 Hari Kerja dan Jam Kerja  

1. Hari Kerja 

  Hari kerja di perusahaan adalah 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari dalam 

seminggu.  

2. Jam Kerja  

 Jam kerja di perusahaan adalah : 

- (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.  

Hari Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 17.30    Istirahat : 12.08 s/d 13.00  

Hari Jumat  : 08.30 s/d 17.30    Istirahat    : 11.30 s/d 13.02  

- (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 

(enam) hari dalam 1 (satu) minggu.   

Hari Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.30    Istirahat : 12.00 s/d 13.00   

Hari Jumat  : 08.30 s/d 16.30    Istirahat : 11.30 s/d 13.00   
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Hari Sabtu  : 08.30 s/d 15.00    Istirahat : 12.00 s/d 13.00  

3. Bila dipandang perlu untuk kepentingan peningkatan produktifitas kerja, jam 

kerja dan hari kerja oleh perusahaan dapat diubah dengan ketentuan jumlah dan 

jam kerjanya tetap berdasarkan kepada Undang - undang / Peraturan 

Ketenagakerjaan yang berlaku.  

 

Peaturan pemerintah merupakan sarana yang sangat penting dalam 

mewujudkan hubungan industrial Pancasila dan kehidupan sehari-hari, karena 

dengan adanya peraturan pemerintah maka juga mencerminkan tujuan bersama 

perusahaan dan karyawan yang dilandasi kepentingan bersama. Namun masih 

banyak perusahaan yang tidak melakukan atau menerapkan peraturan pemerintah 

sesuai apa yang ada dalam Undang-Undang , maka dari itu peraturan pemerintah 

ini harus lebih di peketat lagi misalnya dikasih sanksi bagi perusahaan yg telah 

melanggar keputusan direksi tentang peraturan pemerintah tersebut, karena selama 

kami tahu banyak perusahaan dan karyawan yang melanggar peraturan 

pemerintah, akan tetapi hanya karyawan saja yang mendapat sanksi tidak dengan 

perusahaan  

Kemudian Menurut pendapat kelompok kami, SKKNI adalah Standar 

Kompetensi Kerja an 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.   

karena itu, ruang lingkup SKKNI Hubungan Industrial perlu diperluas agar 

dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, dipandang perlu untuk melakukan review/kaji ulang atas SKKNI 

Hubungan Industrial sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No. 603 Tahun 2012 di atas. Upaya review/kaji ulang atas 

SKKNI 

Hubungan Industrial telah dilakukan melalui prosedur dan pentahapan 

sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No. 05 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional serta Permenakertrans No. 08 Tahun 

2012 Tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Diantaranya telah dilakukan 

konsultasi dan sinergitas RSKKNI Hubungan Industrial dengan RSKKNI 

Manajemen Sumber Daya Manusia, penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi 

Nasional RSKKNI Hubungan Industrial. Dokumen SKKNI Hubungan Industrial 

ini merupakan hasil akhir dari proses review/kaji ulang SKKNI Hubungan 

Industrial dimaksud. Dengan ditetapkannya SKKNI Hubungan Industrial ini maka 

seluruh kegiatan pengembangan SDM hubungan industrial mengacu pada SKKNI 

ini.  
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Pengertian 

 1. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 

pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur 

pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja/buruh 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/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.  

3. Pengusaha adalah a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 

 Namun, selain harus diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung dalam 

hubungan industry, SKKNI Hubngan Industri ini juga perlu diketahui oleh semua 

orang yang bekerja atau berhubungan dengan sumberdaya manusia, agar semakin 

luas wawasannya yang dimiliki oleh masing-masing orang yang berkecimpungan 

didunia sumber daya manusia. Selain itu agar hubungan industri yang ada baik itu 

antara karyawan dan management serta pemerintah agar semakin harmonis dan 

meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam berorganisasi serta mampu 

meningkatkan produktivitas karyawan. 

 

A. HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA; 

Terkait dengan kewajiban perusahaan PT. Pt indo group. yakni memberikan hak 

yang sesuai 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. Pt indo group. 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. Pt indo group. teratur 

dalam pasal 44 peraturan perusahaan yakni :  

a. Memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  mengenai  pekerjaan  dan  

pengalaman  kerja sebelumnya kepada perusahaan. 

b. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggung jawab 

sesuai bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan. 
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c. Melaksanakan semua perintah / instruksi yang diberikan oleh Atasan dan / atau 

Pimpinan Perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya dengan sebaik - 

baiknya. 

d. Bekerja secara baik dan meningkatkan kerja sama dengan Atasan maupun 

sesama karyawan atau rekan kerja di lingkungan kerja. 

 

C. SYARAT KERJA 

     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. 
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SARAN 

 

Praktikum Kontrak Bisnis merupakan mata kuliah yang sangat penting 

untuk Mahasiswa Hukum karena praktikum ini adalah modal awal yang nantinya 

akan digunakan untuk membuat perjanjian, tetapi karena adanya pandemi Covid 

19 ini bagi kami praktikum ini dalam pelaksanaannya kurang optimal jika hanya 

menyusun berkas-berkas saja tanpa adanya teori langsung.  

Jadi kami sangat mengharapkan setelah berakhirnya pandemi Covid 19, 

kami dapat melaksanakan praktek kontak bisnis agar kami paham bagaimana 

melaksanakan praktek simulasi langsung. 
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 LAMPIRAN 
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