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MUKADIMAH 
 

Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa, 

Perusahaan dalam hal ini PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) dan Serikat Pekerja 
Forum Komunikasi Karyawan Persero Batam atau disingkat SP-FKK-PB menyadari sepenuhnya bahwa 
perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan usaha dan produktivitas kerja. 

Bahwa peningkatan usaha dan produktivitas kerja hanya dimungkinkan oleh adanya hubungan yang 
selaras, serasi dan seimbang antara Karyawan dan Pengusaha yang sekaligus merupakan wahana 
terciptanya ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas Hubungan Industri Pancasila 
(HIP). 

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja merasa perlu adanya 
suatu aturan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pegangan bagi 
Kedua belah pihak, berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Disamping Ketentuan Perundang-undangan juga berpegang penuh pada nilai-nilai yang merupakan 
perwujudan dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tumbuh dan berkembang 
dalam kepribadian bangsa Indonesia yaitu; 

1. Suatu hubungan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bekerja adalah pengabdian 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Suatu hubungan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menganggap bahwa 
karyawan sebagai faktor produksi semata, tetapi sebagai manusia dengan segala harkat dan 
martabat. 

3. Suatu hubungan kerja yang didalamnya memiliki tujuan yang dapat mendorong persatuan serta 
ditujukan untuk kepentingan bersama. 

4. Suatu hubungan kerja yang berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat demi 
kepentingan bersama. 

5. Suatu hubungan kerja yang mendorong ke arah terciptanya kesejahteraan bersama. 

 
Dalam mewujudkan tujuan PKB tersebut, maka disadari dan diyakini serta diakui bahwa; 

1. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah hak setiap Karyawan, 
maka sesuai kebutuhan pekerjaan, kemampuan dan kreativitas senantiasa akan dikembangkan 
dalam peningkatan usaha dan produktivitas kerja. 

2. Imbalan dan jaminan sosial yang baik dan adil akan mendorong karyawan dalam peningkatan 
kemampuan dan gairah kerja guna mencapai sesuatu yang baik dalam pekerjaan. 

3. Kesempatan untuk mengembangkan karier di Perusahaan, terbuka bagi setiap Karyawan yang 
berprestasi tanpa membedakan suku, agama, ras, umur dan jenis kelamin. 

 
Dengan adanya PKB ini, ada kejelasan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, karena 
baik Pengusaha maupun Karyawan telah menyadari mempunyai kepentingan yang saling berkaitan, 
bekerja sama saling menguntungkan (win-win solution) 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
Antara 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM 

Dan 
SERIKAT PEKERJA 

FORUM KOMUNIKASI KARYAWAN PERSERO BATAM (SP-FKK-PB) 
 

Nomor : P-DRU/026/I/2021 
Nomor : SP FKK-PB/001/I/2021 

 
 

BAB I  
U M U M 
Pasal 1  

Pengertian 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : 
1) Perusahaan adalah PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) yang disingkat PT. 

Persero Batam. 

2) Pengusaha adalah Direksi Perusahaan yang bertindak untuk dan  atas  nama serta kepentingan 
Perusahaan 

3) Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan  Persero Batam yang disingkat 
SP-FKK-PB yang telah dicatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 

4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 
Pengusaha dan Serikat Pekerja yang mengatur hak dan kewajiban keduabelah pihak serta jangka 
waktu berlakunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

5) Anggota Serikat Pekerja adalah Karyawan Tetap PT. Persero Batam yang secara sukarela masuk 
menjadi anggota Serikat Pekerja, dengan memperoleh hak identitas kartu anggota 

6) Pengurus Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan Persero Batam (SP-FKK-PB) adalah 
Karyawan yang menduduki jabatan unsur pimpinan sesuai dengan struktur organisasi SP-FKK-PB 

7) Karyawan Tetap selanjutnya dalam PKB ini disebut karyawan adalah yang mempunyai hubungan kerja 
dengan Perusahaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi untuk waktu tidak tertentu 
maksimal sampai dengan usia purna bakti, dengan hak-hak dan kewajiban pada PKB ini 

8) Karyawan Tidak Tetap adalah Pekerja yang mempunyai  hubungan kerja dengan Perusahaan 
berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

9) Keluarga Karyawan adalah suami/istri dan anak 

10) Suami/ istri adalah seorang suami/ istri yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan/ Hukum 
yang berlaku dan telah didaftarkan pada Perusahaan, yang akan diatur kemudian dengan SK-Direksi 

11) Anak adalah anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum dengan jumlah 
maksimal 3 (tiga) orang, belum pernah kawin (menikah), belum berpenghasilan sendiri, maksimal 
berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan 25 (duapuluh lima) tahun bila masih duduk di Perguruan Tinggi 
dan telah di daftarkan pada Perusahaan 

12) Anak kandung adalah anak yang diperoleh dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum 

13) Anak tiri adalah anak kandung dari janda/duda cerai mati atau anak kandung dari janda/ duda cerai 
yang menurut putusan Pengadilan, anak tersebut menjadi tanggungannya 

14) Anak angkat adalah anak yang diperoleh melalui adopsi berdasarkan keputusan Pengadilan 

15) Ahli waris adalah janda/ duda dan anak, apabila ahli waris tidak ada, maka berlaku ahli waris sesuai 
dengan surat wasiat yang ditandatangani oleh Karyawan yang bersangkutan 

16) Grade adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Karyawan dalam rangkaian susunan 
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kepegawaian dan digunakan antara lain untuk Penetapan Gaji Merit. 

17) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban,wewenang, 
tanggungjawab dan hak Karyawan, baik dalam maupun luar Struktur Organisasi Perusahaan. 

18) Mutasi adalah perpindahan Karyawan dalam suatu unit kerja atau antar divisi/ unit kerja baik dalam 
maupun luar Struktur Organisasi Perusahaan 

19) Gaji adalah pembayaran uang bulanan dari Perusahaan kepada Karyawan atas suatu pekerjaan yang 
dilakukan, tidak termasuk pajak. 

20) Gaji terdiri dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan, tidak termasuk pajak 

21) Tunjangan adalah bagian dari upah yang terdiri dari Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap 

22) Tunjangan tetap adalah bagian dari upah yang dibayarkan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan 
kehadiran atau pencapaian prestasi yang permanen 

23) Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang dikaitkan dengan keahlian (skill), volume pekerjaan, 
kehadiran dan ukuran-ukuran lainnya 

24) Gaji bersih (Netto) adalah hasil pengurangan Gaji Kotor (Bruto) dengan potongan yang menjadi 
kewajiban Karyawan 

25) Fasilitas adalah pemberian kemudahan dari Pengusaha kepada Karyawan berupa sarana kebutuhan 
atau penggantinya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

26) Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh Pengusaha kepada Karyawan   atas prestasi 
tertentu atau hal-hal khusus dari yang bersangkutan 

27) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Karyawan yang dilakukan dalam 
atau di luar waktu/jam kerja, yang melanggar Peraturan Disiplin Karyawan 

28) Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Karyawan karena melakukan pelanggaran 
disiplin. 

29) Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara Pengusaha dengan Karyawan 
berdasarkan PKB dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

30) Uang Pesangon adalah pemberian berupa uang dari Pengusaha kepada Karyawan sebagai akibat 
adanya pemutusan hubungan kerja. 

31) Penghargaan masa kerja adalah pemberian penghargaan berupa uang, cinderamata dan piagam dari 
Pengusaha 

32) Uang Ganti Rugi adalah pemberian berupa uang dari Pengusaha kepada Karyawan sebagai 
kompensasi atas hak-hak Karyawan yang bersangkutan yang belum diambil minimal sesuai dengan 
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

33) Purna Bakti adalah berakhirnya masa bakti Karyawan pada saat mencapai usia 55 (lima puluh lima) 
tahun. 

34) Masa Persiapan Purna Bakti adalah hak Karyawan dan wajib dilaksanakan untuk waktu 6 (enam) bulan 
yang diberikan Pengusaha kepada Karyawan yang telah mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun 
dan 6 (enam) bulan. 

35) Masa kerja adalah waktu kerja tanpa terputus yang dihitung sejak tanggal yang bersangkutan 
mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja. 

36) Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang  mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 

37) Penggabungan/Merger adalah : adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau 
lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva 
dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang 
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum. 

38) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan 
diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva 
dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum.  

BAB – I  
Pasal 1 - Pengertian 
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39) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian 
atas Perseroan tersebut 

40) Inbreng adalah pemasukan / penyetoran modal dari perusahaan lain dalam bentuk asset berwujud 
maupun tidak terwujud maupun ke dalam perusahaan. 

41) Perusahaan induk/Holding adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi 
beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan, sehingga perusahaan induk 
dan atau perusahaan yang tergabung dalam grup dimungkinkan untuk memiliki saham Perusahaan 
oleh Perusahaan lain yang masih dalam satu grup Perusahaan induk/Holding dimaksud. 

42) Liquidasi adalah proses berakhirnya kegiatan operasional Perusahaan dengan cara menjual seluruh 
asset Perusahaan sehingga menjadi uang tunai dan membayar seluruhnya yan menjadi kewajiban 
Perusahaan. 

43) Hubungan Industrial adalah suatu sistem 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 UUD Negara RI Tahun 1945 

44) Rasionalisasi adalah perbaikan dlm Perusahaan dengan menghemat tenaga kerja (pengurangan 
karyawan) guna tercapainya efisiensi biaya serta mempertinggi produksi, perbaikan nisbah 
(rasio/perbandingan pembagian hasil) antara berbagai komponen dlm Perusahaan sehingga 
perusahaan menjadi sehat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB – I  
Pasal 1 - Pengertian 
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BAB I  
U M U M 
Pasal 2  

Ruang Lingkup 

1) Ruang lingkup PKB ini meliputi hak dan kewajiban, wewenang serta tanggungjawab Pengusaha dan 
Serikat Pekerja terhadap Perusahaan. 

2) PKB ini bersifat intern Perusahaan, menyangkut Pengusaha dan Karyawan Tetap yang mempunyai 
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam PKB ini 

 
 
 
 
 

BAB I  
U M U M 
Pasal 3  
Dasar 

1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

2) Undang-Undang No.  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

4) Undang-Undang  No. 19 Tahun 2003  tentang Badan Usaha Milik Negara 

5) Undang-Undang  No. 19 Tahun 2003  tentang Badan Usaha Milik Negara 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 

8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 328/Men/1986 tentang LKS Bipartit 

9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh 

10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan 
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
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BAB II  
HUBUNGAN KERJA 

Pasal 4  
Kewajiban dan Hak Para Pihak 

1) Kewajiban Para Pihak : 
a. Pengusaha dan Pengurus serta Anggota Serikat Pekerja wajib tunduk dan melaksanakan PKB ini 

dengan sebaik-baiknya, sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan 
terlaksana sebagaimana mestinya. 

b. Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib untuk tidak merahasiakan isi PKB ini kepada seluruh 
Karyawan dan wajib mengusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam PKB ini diketahui dan 
dipatuhi oleh seluruh Karyawan. 

c. Kecuali untuk hal-hal yang bersifat prinsip, perubahan Organisasi Perusahaan maupun Serikat 
Pekerja tidak mengubah atau menghapuskan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 
PKB ini sampai dibuatnya PKB yang baru. 

d. Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib saling menghormati dan tidak mencampuri urusan internal 
masing-masing pihak sepanjang tidak berkaitan dengan isi PKB ini. 

e. Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib mematuhi dan melaksanakan etika bisnis dan etika kerja 
sesuai pedoman yang disepakati bersama 

f. Pengusaha wajib memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan yang tidak mengikat serta 
perijinan/dispensasi untuk menunjang kegiatan operasional dan melaksanakan program kerja 
Serikat Pekerja, dengan ketentuan sesuai kemampuan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

g. Pengusaha wajib berkoordinasi dengan Serikat Pekerja apabila dalam pengelolaan perusahaan 
akan menetapkan kebijakan Manajemen yang berdampak terhadap kepentingan, hak dan 
kewajiban serta kesejahteraan Karyawan 

h. Serikat Pekerja dan Pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan kesepakatan PKB yang 
pelaksanaannya dituangkan dalam kebijakan manajemen serta Peraturan dan Ketentuan-
ketentuan Perusahaan. 

i. Pengusaha wajib senantiasa memperhatikan dan berusaha meningkatkan penghasilan dan 
kesejahteraan Karyawan sejalan dengan peningkatan kebutuhan hidup Karyawan dan keluarganya 
yang pelaksanaannya sesuai Standar Hidup Layak Pulau Batam, dengan memperhatikan serta 
mempertimbangkan Kemampuan Perusahaan. 

j. Serikat Pekerja wajib melaksanakan pembinaan kepada anggotanya dalam mematuhi dan 
melaksanakan PKB serta pembinaan lain yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan 
produktifitas kerja Karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan karyawan 

2) Hak Para Pihak : 
a. Pengusaha sesuai dengan tingkatan organisasinya berhak: 

(1) Melaksanakan hak-hak dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hubungan Industrial 
sebagaimana diatur dalam PKB ini 

(2) Mengelola dan mengatur operasional Perusahaan, diantaranya : 
a) Membuat keputusan strategis untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan; 
b) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; 
c) Mengangkat, mempromosikan, memutasikan Pejabat / Karyawan sesuai kebutuhan 

Perusahaan; 
d) Mengelola SDM / Karyawan yang sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggungjawab 

Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
e) Memberikan sanksi kepada Karyawan yang melanggar Peraturan Disiplin Karyawan 

b. Serikat Pekerja sesuai dengan tingkatan organisasinya berhak :  
(1) Melaksanakan hak-hak dan kewenangan sesuai ketentuan hubungan kerja sebagaimana diatur 

dalam PKB ini 
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(2) Menyusun dan melaksanakan program kerja Serikat Pekerja sesuai Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 

(3) Mewakili, melindungi / mengayomi dan membela hak dan kepentingan serta memperjuangkan 
kesejahteraan Karyawan, sesuai dengan hubungan Industrial 

(4) Mengatur organisasi dan anggotanya serta menjalankan kegiatan organisasi baik di dalam 
maupun di luar Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan isi PKB ini dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku 

(5) Mengajukan keberatan dan / atau protes atas tindakan dan / atau kebijakan Manajemen dari 
Pengusaha yang bertentangan dengan isi PKB ini, khususnya terkait hubungan Industrial 

(6) Ketua SP-FKK-PB diikutsertakan pada saat rapat Performance bulanan intern untuk 
pembahasan Operasional dan Keuangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB – I I 
Pasal 4 – Kewajiban dan Hak Para Pihak 
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BAB II  
HUBUNGAN KERJA  

Pasal 5  
Pengakuan dan Jaminan Para Pihak 

1) Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin 
Perusahaan sesuai kebijakan Manajemen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana 
diatur dalam PKB ini. 

2) Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja berfungsi mewakili kepentingan anggotanya untuk 
melakukan konsultasi dan negosiasi dengan Pengusaha mengenai hubungan Industrial 

3) Sesuai dengan Hubungan Industrial Pengusaha membantu terselenggaranya kegiatan kepada 
Pengurus atau anggota Serikat Pekerja, selama kegiatan itu untuk kemajuan anggotanya dan 
perkembangan hubungan yang baik dengan pihak Perusahaan 

4) Karyawan yang dipilih atau ditunjuk SP tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif atau tekanan 
langsung maupun tidak langsung dari Pengusaha/ atasan karena fungsinya, khususnya terkait 
hubungan Industrial. 

5) Untuk menghindari timbulnya pertentangan kepentingan antara pihak Pengusaha dan Karyawan, 
Pengusaha tidak akan menempatkan Pengurus Serikat Pekerja pada unit SDM dan unit Keuangan. 

6) Pengurus Serikat Pekerja dapat memasuki tempat kerja untuk melakukan kewajiban yang berkaitan 
dengan pelaksanaan persyaratan dan hubungan ketenagakerjaan, dengan tetap mematuhi Peraturan 
Perusahaan. 

7) Serikat Pekerja dan pengusaha mensosialisasikan Kebijakan-kebijakan Pengusaha berupa Surat 
Keputusan Direksi tentang PKB. 

8) Atas permintaan Serikat Pekerja, Pengusaha dapat memberikan keterangan yang diperlukan tentang 
hal-hal yang menyangkut hubungan Industrial 

9) Perubahan Pengurus Serikat Pekerja akan  diberitahukan  secara  tertulis kepada pihak Pengusahaan. 

10) Karyawan yang dipilih oleh Serikat Pekerja atau ditunjuk oleh Pengurus menjadi wakil atau mewakili 
Serikat Pekerja, tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif atau tekanan baik langsung maupun tidak 
langsung dari Direksi dan atau atasan Karyawan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja dan atau Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku 
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BAB II  
HUBUNGAN KERJA  

Pasal 6  
Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan 

1) Pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja dapat melakukan suatu kegiatan hubungan Industrial 
dalam jam kerja selama tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan dengan meminta ijin dan 
memberitahukan kepada Pengusaha, untuk kepentingan Perusahaan 

2) Apabila Pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja hendak menghadiri kegiatan di luar Perusahaan 
yang terkait dengan hubungan Industrial, harus menyampaikan pemberitahuan dan mendapatkan izin 
Direktur Utama dengan melampirkan surat undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut. 

3) Dalam hal memenuhi panggilan Instansi Pemerintah atau Lembaga  Negara yang menyangkut kegiatan 
Serikat Pekerja, maka Pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja yang ditunjuk diizinkan oleh 
Pengusahasesuai waktu yang diperlukan 

4) Serikat Pekerja menjamin bahwa pemogokan dan memperlambat pekerjaan hanya akan dilaksanakan 
sebagai alternatif terakhir apabila upaya musyawarah sudah tidak memungkinkan, dalam 
pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

5) Dalam pelaksanaan mogok kerja harus dihindari terganggunya aktivitas dan pelayanan Perusahaan 
kepada pengguna jasa, keamanan dan ketertiban umum. 

 
 
 

BAB II  
HUBUNGAN KERJA  

Pasal 7  
Fasilitas 

1) Pengusaha menyediakan sebuah ruangan kantor dengan peralatan yang diperlukan, sebagai tempat 
bagi Serikat Pekerja menyelenggarakan kegiatan 

2) Pengusaha membantu dana operasional Serikat Pekerja sesuai kondisi kemampuan keuangan 
Perusahaan. 

3) Pengusaha dapat melakukan pemotongan gaji untuk iuran anggota Serikat Pekerja, sesuai surat kuasa 
pemotongan gaji dari masing- masing anggota Serikat Pekerja 

4) Pengusaha dapat memberikan dispensasi kepada Pengurus  Serikat Pekerja dalam rangka menghadiri 
kegiatan untuk kepentingan Organisasi dengan memberlakukan Peraturan perjalanan dinas, yang 
jumlahnya sesuai kebutuhan dan disetujui Perusahaan. 

5) Apabila terdapat suatu perencanaan pendidikan dan latihan yang terkait dengan Hubungan Industrial 
dan/ atau Peraturan Ketenagakerjaan yang baru bagi Pengurus Serikat Pekerja, maka Pengusaha 
membantu terselenggaranya pendidikan bagi Pengurus Serikat Pekerja sesuai kemampuan 
Perusahaan. 

 
 
 

BAB III 
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN 

Pasal 8 
Penerimaan Dan Pengangkatan Karyawan 

1) Penerimaan calon Karyawan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Perusahaan melalui 
pelaksanaan seleksi yang obyektif oleh Tim yang dibentuk oleh Pengusaha 

2) Pengangkatan setiap Karyawan merupakan wewenang penuh Pengusaha sesuai Grade dan 
pendidikan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. 

3) Syarat-syarat penerimaan dan pengangkatan karyawan tetap serta penerimaan dan pengangkatan 
karyawan tidak tetap akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Direksi 
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BAB III 
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN 

Pasal 9 

Status Karyawan 

1) Status Karyawan adalah Karyawan Tetap (KT) yang penetapannya diatur dengan surat Keputusan 
Direksi. 

 
 

BAB III 
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN 

Pasal 10 

Masa Percobaan 

1) Masa Percobaan akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi 

2) Gaji Karyawan dalam masa percobaan ditentukan tersendiri dengan surat Keputusan Direksi 

 
 

BAB III 
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN 

Pasal 11 

Penempatan, Mutasi, Rotasi, Promosi dan Demosi 
1) Penempatan 

a. Penempatan adalah penempatan Karyawan pada posisi Jabatan/ pekerjaan di luar Struktur 
Organisasi Perusahaan sesuai dengan kebutuhan seperti : Anak Perusahaan, Koperasi dan Badan 
Hukum lain yang dibentuk Perusahaan. 

b. Karyawan yang ditempatkan diluar Struktur Organisasi Perusahaan, mempunyai kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan jenjang karir. 

2) Mutasi. 
a. Mutasi adalah perpindahan/ alih tugas Karyawan dari Jabatan/ pekerjaan dari unit yang satu ke unit 

yang lain. 
b. Mutasi dapat dilaksanakan baik dalam unit Kerja ataupun antar unit Kerja, dengan permintaan unit 

kerja. 
c. Apabila ada Jabatan Struktural/ Fungsional yang perlu diisi, diutamakan dengan memanfaatkan 

Karyawan yang telah ada dan memiliki kompetensi di bidangnya, untuk pelaksanaan seleksinya 
dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pengusahan 

d. Karyawan yang telah (3) tiga tahun menduduki suatu Jabatan struktural dan/ atau yang menduduki 
di bawah Jabatan Struktural, dapat diprioritaskan untuk di mutasi ke unit lain dengan pertimbangan 
prestasi kerja dan atau sesuai kebutuhan Perusahaan. 

3) Rotasi adalah Perpindahan/ perputaran/ alih tugas Karyawan dari Jabatan/ pekerjaan dalam satu unit 
kerja 

4) Promosi adalah Kenaikan Pangkat (Tingkat). 

5) Demosi adalah perpindahan dari Jabatan satu ke Jabatan yang lain yang lebih rendah. 

6) Ketentuan tentang Penempatan, Mutasi, Promosi dan Demosi akan diatur lebih lanjut dalam surat 
keputusan (SK) Direksi 
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BAB IV 
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT 

Pasal 12 

Hari/ Jam Kerja dan Istirahat 

1) Hari kerja Perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Jum’at atau  5 (lima) hari dalam 1 (satu) 
minggu;. 

2) Jam kerja Perusahaan maksimal 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; 
a. Hari Senin sampai dengan hari Jum’at, masing-masing dengan waktu kerja dari jam 08.00 - 17.00 

Wib. 
b. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masing-masing waktu istirahat dari jam 12.00 - 13.00 Wib. 
c. Hari Jum’at, waktu istirahat dari jam 11.30 - 13.30 Wib 

3) Untuk jam operasional di lapangan bersifat rutin dapat menerapkan system shift dengan pengaturan jam 
kerja berpedoman pada ayat 2 pasal ini dan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi 

 
 
 
 

BAB IV 
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT 

Pasal 13 

Kerja Lembur 

1) Bekerja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan pasal 12 ayat (2) dengan penugasan perintah 
atasan atau pejabat yang berwenang adalah kerja lembur;. 

2) Kepada Karyawan tertentu yang bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya diberikan insentif dan tidak 
diberikan uang lembur, yang akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi 

3) Untuk kepentingan Perusahaan, dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang mendesak, Karyawan 
dapat ditugaskan untuk bekerja lembur. 

4) Karyawan yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran uang lembur. 

5) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari, termasuk 
waktu yang diperlukan untuk menunggu pekerjaan dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, 
pengecualian pada unit operasi penambahan waktu maksimal 2 (dua) jam dan disesuaikan dengan 
rencana kerja lembur di unit masing-masing serta mendapat tugas dari atasan yang bersangkutan. 

6) Tata cara pelaksanaan kerja lembur dan pembayaran uang lembur diatur tersendiri dengan Surat 
Keputusan Direksi 

7) Yang berhak mendapatkan uang lembur meliputi Karyawan sampai dengan setingkat Supervisor 

8) Perhitungan kerja lembur per jam adalah 1/173 kali x Gaji Merit atau (1/173 x Gaji Merit). 

 
 
 
 

BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 14 

Hari Libur 

1) Hari libur Perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

2) Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus, dan harus bekerja dengan system shift, Pengusaha dapat 
mengatur hari libur selain hari libur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. 
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BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 15 

Cuti Tahunan 

1) Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan tanpa terputus, terhitung sejak tanggal 
berlakunya hubungan kerja, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. 

2) Selama menjalankan Cuti Tahunan, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan secara penuh. 

3) Sakit yang terjadi pada waktu menjalankan Cuti Tahunan tidak akan memperpanjang Cuti Tahunan 
kecuali oleh karena sakitnya yang bersangkutan harus dirawat di Rumah Sakit. 

4) Karyawan yang akan menggunakan hak Cuti Tahunan, wajib mengajukan permohonan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum cuti tahunan tersebut dilaksanakan, kecuali dalam 
keadaan tertentu yang disetujui Pengusaha. 

5) Cuti tahunan yang tidak dilaksanakan sampai timbulnya hak cuti tahunan berikutnya dianggap gugur. 

6) Pelaksanaan cuti tahunan tidak boleh diganti dengan uang, kecuali sebagai pengganti waktu cuti 
tahunan yang belum dilaksanakan oleh Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan 
ketentuan dan Undang-undang yang berlaku. 

7) Kepada Karyawan yang berhak menjalankan Cuti Tahunan diberikan uang cuti sebesar 1 (satu) bulan 
gaji penuh 

8) Ijin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunan yang belum 
jatuh tempo, yang pelaksanaannya dengan persetujuan atasan langsung dan diteruskan ke Unit SDM 
untuk mendapatkan persetujuan lanjutan perihal hak Cuti Karyawan tersebut 

9) Dengan pertimbangan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan cuti bersama 
berlaku dan tidak mengurangi cuti tahunan sesuai ayat 1 

 
 
 

BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 16 

Cuti Besar 

1) Cuti besar diberikan kepada Karyawan Tetap yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan berlaku 
kelipatannya 

2) Cuti besar diberikan untuk waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja, dan pelaksanaannya diatur dengan 
persetujuan atasan langsung. 

3) Cuti besar harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo. 

4) Bilamana sampai batas waktu sebagaimana ayat 3 Pasal ini cuti tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan 
cuti besar dinyatakan gugur (tidak dapat dilaksanakan). 

5) Karyawan yang satu tahun sebelum memasuki usia Pensiun tidak dapat menggunakan hak cuti besar 

6) Perhitungan pelaksanaan cuti besar tidak diperhitungkan bilamana terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) dengan tidak hormat, kecuali PHK dengan hormat diperhitungkan secara proporsional dengan 
masa kerja setelah jatuh tempo cuti besar periode sebelumnya, dan belum mencapai 5 (lima) tahun. 

7) Kepada Karyawan yang berhak melaksanakan Cuti Besar, diberikan uang cuti sebesar 2 (dua) kali gaji 
penuh 

8) Kepada Karyawan yang memperoleh uang Cuti Besar, maka uang Cuti Tahunan 1 (satu) kali gaji penuh 
tidak berlaku lagi. 

9) Kepada Karyawan Tetap yang belum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun, tidak diberikan uang Cuti 
Besar 
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BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 17 

Istirahat Melahirkan dan Gugur Kandungan 

1) Istirahat melahirkan diberikan kepada Karyawati selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan perhitungan 
Dokter dan diberikan maksimum 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan maksimum 2 (dua) bulan 
setelah melahirkan 

2) Karyawati yang mengalami gugur kandungan berdasarkan surat keterangan dokter dan diperkuat oleh 
dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan berhak atas istirahat maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari 
kalender. 

3) Karyawati yang telah melaksanakan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, maka hak cuti besar dan cuti 
tahunan Karyawan tersebut yang berlaku pada tahun yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

4) Karyawati yang    anaknya   masih   menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk 
menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dengan seizin atasannya. 

 
 

BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 18 

Istirahat Haid 

1) Karyawan yang sedang Haid, diberikan waktu istirahat pada hari pertama dan hari kedua. 

 
 
 

BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 19 

Istirahat Sakit 

1) Karyawan yang sakit dan tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) hari wajib menyampaikan Surat 
Keterangan Dokter. 

2) Karyawan yang secara terus menerus sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang disetujui 
Perusahaan diberikan istirahat sakit paling lama 2 (dua) tahun. 

3) Dalam hal Karyawan istirahat sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan akan kembali bekerja, 
maka Karyawan yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan 
sudah dinyatakan sehat dan dapat bekerja kembali. 

4) Karyawan yang menjalani istirahat sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak berhak atas 
istirahat tahunan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan istirahat panjang/ cuti 
besar 
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BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 20 

Istirahat Diluar Tanggungan Perusahaan 

1) Istirahat di luar tanggungan Perusahaan dapat diberikan kepada : 
a. Karyawan dalam periode tertentu diwajibkan melaksanakan tugas negara; 
b. Karyawati yang Suaminya dalam periode tertentu diwajibkan melaksanakan tugas Negara dan 

Karyawati tersebut diwajibkan mendampingi tugas Suami;. 

2) Hal-hal lain yang patut dipertimbangkan, harus mendapat ijin/ persetujuan Pengusaha. Ijin istirahat di 
luar tanggungan Perusahaan hanya dapat diberikan oleh Pengusaha 

3) Selama waktu melaksanakan istirahat diluar tanggungan Perusahaan, Karyawan tidak mendapat 
penghasilan dan segala fasilitas lainnya dari Perusahaan. 

4) Kewajiban-kewajiban untuk pembayaran premi asuransi, iuran keanggotaan dan lain-lain, yang menjadi 
kewajiban Perusahaan, ditanggung sepenuhnya oleh Karyawan yang bersangkutan. 

5) Istirahat diluar tanggungan Perusahaan diberikan paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan 
hanya dapat diperpanjang dengan ijin  Direktur Utama. 

6) Selama jangka waktu pelaksanaan istirahat di luar tanggungan Perusahaan tersebut masa kerja 
Karyawan yang bersangkutan tidak dihitung untuk kenaikan Gaji Merit Tahunan, kenaikan Grade dan 
perhitungan penghargaan masa bakti 

7) Setelah menjalani istirahat di luar tanggungan, sesuai ayat 1 pasal ini, Karyawan yang menduduki 
Jabatan yang ditinggalkan tidak secara otomatis memangku Jabatan seperti semula dan akan 
dipertimbangkan menduduki Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatannya yang ditinggalkan 
didasarkan kepada ketersediaan formasi. 
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BAB V 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA 

Pasal 21 

Ijin Khusus Meninggalkan Pekerjaan 

1) Ijin khusus diberikan kepada Karyawan yang melaksanakan kegiatan sbb : 
a. Karyawan yang bersangkutan menikah, selama 3 (tiga) hari kerja; 
b. Mengkhitankan anak, selama 3 (tiga) hari kerja; 
c. Membaptiskan anak, selama 3 (tiga) hari kerja; 
d. Menikahkan anak, selama 3 (tiga) hari kerja; 
e. Suami/istri, Orang Tua/ Mertua, saudara Kandung atau Anak, Menantu meninggal dunia, selama 3 

(tiga) hari kerja, diluar waktu perjalanan; 
f. Istri melahirkan selama 3 (tiga) hari kerja; 
g. Memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan untuk durasi 3 

(tiga) tahun sekali 
h. Terkena musibah kebakaran, kebanjiran atau bencana alam lainnya selama 3 hari kerja; 
i. Menjalankan tugas dari Instansi Pemerintah untuk kepentingan Daerah dan mendapat ijin dari 

Pengusaha 

2) Apabila keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terjadi di luar Kepulauan Riau, maka 
izin dapat ditambah maksimal 2 (dua) hari kerja; 

3) Dalam hal menggunakan ijin tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Karyawan yang 
bersangkutan wajib memberitahukan kepada Manager atasan langsung dan unit Personalia dengan 
melampirkan bukti-bukti seperlunya. 

4) Bagi Karyawan yang karena sesuatu hal terpaksa harus meninggalkan jam kerja, sebelum waktunya 
harus terlebih dahulu meminta ijin minimal kepada Manager 

5) Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena sesuatu hal sehingga terpaksa tidak masuk kerja wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada atasannya langsung (minimal Manager) sebab 
ketidakhadirannya, jika berhalangan tidak masuk kerja dimaksud karena sakit lebih dari dua hari kerja, 
harus menyertakan surat keterangan Dokter pada hari keduanya. 

6) Karyawan yang tidak masuk kerja bukan karena alasan sakit, ijin, cuti atau alasan-alasan yang tidak 
dapat diterima oleh Perusahaan, dianggap mangkir. 
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BAB VI 
PENGUPAHAN 

Pasal 22 

Sistem Pengupahan dan Tunjangan 

1) Tunjangan Tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada Karyawan secara tetap setiap bulan dan dikaitkan 
dengan Skala Gaji. 

2) Perubahan gaji Karyawan dapat disebabkan karena kenaikan gaji merit setiap  1 (satu) tahun, atau adanya 
kebijakan perusahaan untuk menyesuaikan gaji karyawan. 

3) Gaji Merit yang disusun berdasarkan masa kerja dan jabatannya 

4) Gaji Merit dan Tunjangan Tetap adalah tunjangan yang dikaitkan dengan Gaji Merit (Skala Gaji) yang 
jumlahnya sedikit-dikitnya 75 % dari penjumlahan Gaji Merit ditambah Tunjangan Tetap yang terdiri dari 
Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Penghasilan. 

5) Tunjangan Tidak Tetap adalah Tunjangan yang diberikan kepada Karyawan dengan kriteria tertentu, 
terdiri dari; 
a. Tunjangan Transport; 
b. Tunjangan Keahlian; 
c. Dan tunjangan lain yang bersifat tidak tetap dan diatur dengan SK Direksi. 

6) Penyesuaian Gaji secara umum yang berlaku untuk semua karyawan dapat dinyatakan dengan 
perubahan skala Gaji Merit dan atau besaran tunjangan. 

7) Pengaturan tentang komponen tunjangan tetap dan tidak tetap diatur dan ditetapkan dengan keputusan 
direksi. 

8) Kenaikan Gaji Merit berbasis penilaian kinerja dari atasan, sehingga penerimaan gaji merit secara 
proposional masing-masing karyawan berbeda dengan pengaturan sebagai berikut; 
a. Kenaikan gaji merit pertahunnya minimal sebesar 5% mulai dari paling terendah minimal 5% dan maximal 

10%, 
b. Kenaikan gaji merit per 4 (empat) tahun minimal 10% dan maximal 15%, tanpa menghitung persentase 

kenaikan tahunan yang 5%. 

 
BAB VI 

PENGUPAHAN 
Pasal 23 

Pajak Penghasilan 

1) Pajak Penghasilan bulanan (upah) Karyawan ditanggung dan dibayarkan oleh Pengusaha 

 

BAB VI 
PENGUPAHAN 

Pasal 24 

Pembayaran Upah Selama Sakit 

1) Upah Karyawan yang tidak masuk bekerja karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter 
sebagaimana tersebut pasal 19, tetap dibayarkan. 

2) Jika Karyawan tidak masuk bekerja untuk waktu yang lama karena sakit berdasarkan Surat Keterangan 
Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan, maka upah Karyawan dibayarkan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Untuk 8 (delapan) bulan pertama dibayarkan 100% dari upah; 
b. Untuk 6 (enam) bulan kedua  dibayarkan 75% dari upah; 
c. Untuk 6 (enam) bulan ketiga  dibayarkan 50% dari upah; 
d. Untuk bulan selanjutnya selama 4 (empat) bulan dibayarkan 25% dari upah sebelum pemutusan 

hubungan kerja dilakukan oleh Perusahaan. 

3) Karyawan yang dinyatakan tidak dapat bekerja karena sakit selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-
turut, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya dengan pedoman gaji terakhir sebelum 
sakit. 
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BAB VII 
PERAWATAN DAN PENGOBATAN 

Pasal 25 

Perawatan Dan Bantuan Biaya Pengobatan 
1) Pengusaha wajib mengikutsertakan karyawan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari : 
a. BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari : 

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 

(2) Jaminan Hari Tua; 
(3) Jaminan Pensiun; 

(4) Jaminan Kematian. 
b. BPJS Kesehatan. 

Karyawan berkewajiban menyerahkan data-data pendukung untuk administrasi kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan tidak akan menanggung biaya pengobatan sebagai 

akibat kelalaian dari Karyawan yang tidak melengkapi administrasi BPJS dimaksud.. 

2) Karyawan dan/ atau keluarga Karyawan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit mendapatkan fasilitas 
kesehatan sesuai ketentuan, dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Karyawan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit, apabila biaya yang timbul terdapat selisih / terdapat 

biaya yang tidak ditanggung oleh fasilitas standar BPJS sesuai ketentuan, maka selisih biaya tersebut 
ditanggung oleh Perusahaan, dengan persyaratan sbb; 
(1) Perawatan/ pengobatan Karyawan dimaksud telah/ sudah sesuai dengan ketentuan standar serta 

prosedur yang ditetapkan oleh BPJS. 

(2) Melampirkan surat resmi yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh BPJS dan atau rumah sakit yang 
bekerjasama BPJS tempat dimana Karyawan tersebut melakukan perobatan/ perawatan, perihal 
adanya biaya pengobatan/perawatan termasuk adanya biaya obat atau biaya perawatan lainnya 
yang tidak ditanggung oleh BPJS (diluar jaminan BPJS) terhadap pengobatan/ perawatan Karyawan 
dimaksud, yang ditujukan kepada perusahaan 

(3) Apabila adanya biaya selisih tersebut disebabkan/ dikarenakan tindakan/ permintaan/ perbuatan 
lainnya dari Karyawan dimaksud dan atau keluarga karyawan dan atau pihak lainnya, sehingga 
perawatan/ pengobatan terhadap Karyawan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan, standar serta 
prosedur yang berlaku pada BPJS untuk Karyawan dimaksud, maka biaya selisih sebagaimana 
diatur pada pasal 25 ayat 2 huruf a PKB ini tidak berlaku, sehingga Perusahaan tidak mempunyai 
kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap biaya selisih tersebut 

b. Apabila Karyawan dan keluarga Karyawan berobat ke pengobatan alternatif, maka biaya yang timbul 
tidak ditanggung oleh Perusahaan 

3) Pemberian bantuan pengobatan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) pasal ini tidak 
termasuk penyakit AIDS dan atau penyakit yang disebabkan oleh pemakaian Narkotika dan obat-obatan 
berbahaya (Narkoba) yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia 
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BAB VIII 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

Pasal 26 

Keselamatan & Kesehatan Kerja 

1) Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 
Pengusaha menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta 
melaksanakan General Cek Up dan pemeriksaaan bebas narkoba kepada karyawan minimal satu kali 
untuk periode 5 (lima) tahun secara periodik. 

2) Pengusaha membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas 
supaya kedua belah pihak mentaati ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat 
kerja sesuai Peraturan yang berlaku 

3) Pengusaha wajib menyediakan tempat kerja, sistem kerja dan peralatan kerja yang aman 

4) Karyawan wajib mentaati, menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pedoman K.3 

5) Karyawan dapat menolak melakukan pekerjaan apabila peralatan kerja dan tempat yang aman tidak 
disediakan Pengusaha 

6) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur  dengan Surat Keputusan 
Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 

 
 
 
 
 
 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 27 

Dana Pensiun 

1) Pengusaha mengikut sertakan Karyawan pada program pensiun di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 
atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ditunjuk oleh Perusahaan dengan Program 
Pensiun Iuran Pasti yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi Karyawan disaat memasuki usia 
Purnabakti 

2) Program Pensiun dilaksanakan sesuai Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992 dan Peraturan 
Dana Pensiun  (PDP)  Dana  Pensiun  Pegawai  PT.  Pengusahaan  Daerah Industri Pulau Batam 
(Persero) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

3) Penerimaan Dana Pensiun merupakan hak yang diterima karyawan selain uang pesangon dan atau 
uang jasa dan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 61 Perjanjian Kerja Bersama ini, dibayarkan pada 
saat karyawan berhenti karena memasuki Masa Purnabakti pada usia 55 tahun atau jika karyawan 
mengajukan pensiun dipercepat (Pensiun Dini) pada usia 45 tahun 

4) Bagi Karyawan peserta Dana Pensiun yang berhenti atau diberhentikan sebelum usia 45 tahun, hak 
dana  pensiunnya diberikan setelah mencapai usia 45 tahun sesuai dengan Perundang-undangan yang 
berlaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 22 
# 

 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 28 

Tunjangan Hari Raya 

1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya 
Idul Fitri kepada Karyawan, minimal 1 (satu) kali gaji penuh 

2) Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua 
belas) bulan berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaannya secara Proporsional 

3) Karyawan yang karena sesuatu hal berhenti bekerja 1 (satu) bulan sebelum hari raya keagamaan berhak 
atas tunjangan hari raya keagamaan 

4) Karyawan yang karena sesuatu hal berhenti bekerja lebih dari satu bulan sebelum hari raya keagamaan 
tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya 

5) Waktu pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur secara tersendiri dengan Surat 
Keputusan Direksi 

 
 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 29 

Bantuan Uang Duka 

1) Pengusaha memberikan bantuan uang duka kepada ahli waris untuk karyawan yang meninggal dunia 
sebesar Rp. 13.000.000,- 

2) Apabila Karyawan meninggal dunia, Pengusaha akan memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris 
dari Karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut  
a. Dimakamkan di wilayah kerja/kantor, maka akan diberikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) 
b. Dimakamkan di luar wilayah kerja/kantor, maka akan diberikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah)  

3) Apabila terdapat keluarga dari karyawan yang meninggal dunia, maka terhadap karyawan tersebut akan 
diberikan uang duka dengan ketentuan sebagai berikut; 
a. Apabila Anak, Istri/Suami Karyawan, maka diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 
b. Apabila Orang Tua Kandung/ Mertua Kandung Karyawan, maka akan diberikan sebesar Rp. 

4.000.000,- (empat juta rupiah); 

4) Apabila Karyawan mempunyai keluarga, Orang Tua Kandung, Mertua Kandung, Saudara Kandung atau 
Ipar yang bekerja di Perusahaan, maka pemberian bantuan duka sebagaimana dimaksud butir (4) diatas 
hanya dapat diberikanterhadap salah satu Karyawan, yang mempunyai hubungan keluarga terdekat 

5) Karyawan yang mengalami musibah kebakaran, kebanjiran atau bencana alam lainnya, sesuai dengan 
kemampuan Perusahaan 

 
 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 30 

Jasa Produksi 

1) Pemberian Jasa Produksi kepada Karyawan berdasarkan RKAP dan keputusan RUPS; 

2) Kepada Karyawan yang sakit diberikan Jasa Produksi dengan memperhatikan/ mempertimbangkan 
ketentuan Pasal 24; 

3) Kepada calon Karyawan dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak 
diberikan Jasa Produksi; 

4) Besarnya pembagian Jasa Produksi kepada Karyawan diatur secara tersendiri dengan Surat Keputusan 
Direksi 



Page 23 
# 

 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 31 

Pembinaan Jasmani Dan Rohani 

1) Dalam rangka pembinaan jasmani dan rohani, Karyawan beserta keluarganya, sesuai dengan 
kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb : 
a. Kegiatan Keagamaan; 
b. Kegiatan olah raga dan seni/budaya; 
c. Bantuan untuk menunaikan ibadah keagamaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan. 
d. Ketentuan dan syarat pemberian bantuan diatur tersediri dengan Surat Keputusan Direksi 

 
 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 32 

Koperasi Karyawan 

1) Koperasi Karyawan dengan nama Batam Sejahtera dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
Karyawan 

2) Koperasi Karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dijalankan sesuai Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 

3) Pada dasarnya seluruh Karyawan adalah anggota Koperasi Karyawan Batam Sejahtera, kecuali jika 
Karyawan yang bersangkutan menyatakan lain. 

 
 
 

BAB IX 
KESEJAHTERAAN KERJA 

Pasal 33 

Pakaian Seragam 

1) Setiap tahun Perusahaan memberikan pakaian seragam berupa : 
a. Pakaian kerja harian; 
b. Pakaian kerja lapangan; 
c. Pakaian Batik 

2) Ketentuan tentang pakaian seragam diatur secara tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi 

 
 
 

BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 34 

Filosofi dan Dasar Pembinaan 

1) Pembinaan dan pengembangan Karyawan merupakan upaya yang dilakukan Pengusaha untuk 
menciptakan, memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja, meningkatkan 
motivasi kerja dan disiplin Karyawan. 

2) Pembinaan dan pengembangan Karyawan berdasarkan pada :  
a. Peraturan yang berlaku; 
b. Visi, misi, falsafah dan sasaran Perusahaan; 
c. Kodrat manusia yang selalu ingin mengembangkan diri 
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BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 35 

Pembinaan dan Pengembangan Karyawan 
Pembinaan dan pengembangan Karyawan bertujuan untuk : 

1) Menyiapkan Karyawan yang profesional (kompeten, handal dan dapat dipercaya): 

2) Memelihara dan mengembangkan motivasi dan Ketenangan Kerja; 

3) Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan meningkatkan produktivitas kerja; 

4) Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja serta kesetiaan kepada 
Perusahaan; 

5) Memberikan kepastian adanya jenjang karir Karyawan 

 

BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 36 

Lingkup Pembinaan dan Pengembangan 

Pembinaan dan pengembangan Karyawan meliputi : 

1) Etika, tata tertib dan disiplin 

2) Pengetahuan, ketrampilan dan keahlian; 

3) Pembinaan jasmani dan rohani 

 
 

BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 37 

Pengembangan Karir Karyawan 

1) Karyawan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan karir dalam Organisasi 
Perusahaan sesuai potensi dan prestasinya serta kebutuhan Perusahaan yang pelaksanaannya harus 
transparan, obyektif dan terukur 

2) Jalur karir diarahkan kepada struktural 

3) Pola karir jabatan karyawan yang bertujuan untuk memberikan kepastian arah karir yang ditempuh 
karyawan sehingga dapat menumbuhkan sikap dan perilaku kerja yang prestatif karena segenap 
kegiatan promosi dan transfer jabatan dapat diproses berdasarkan persyaratan yang obyektif dan baku. 

4) Ruang lingkup pola karir jabatan karyawan mencakup siklus karir individu karyawan diperusahaan mulai 
dari proses pengadaan, pengangkatan dan penempatan, mutasi sampai dengan pemberhentian 

5) Jenjang karir jabatan digunakan sebagai dasar untuk pengaturan kegiatan promosi dan transfer jabatan 
yang merupakan perpaduan antara perencanaan karir organisasional dengan perencanaan karir individu 
karyawan 

6) Perusahaan menyelenggarakan bentuk-bentuk pengembangan karir melalui pendidikan/pelatihan, 
magang, rotasi, mutasi, kaderisasi, yang dilakukan di dalam atau di luar perusahaan dengan 
mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dan kecakapan kerja dengan persyaratan posisi 
kerja/jabatan yang didudukinya. 

7) Ketentuan tentang pengembangan karir karyawan diatur secara tersendiri dengan Surat  Keputusan 
Direksi 
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BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 38 

Kenaikan Golongan/Jabatan 

1) Persyaratan dan tata-cara pelaksanaan kenaikan grade dan atau jabatan (akan diatur secara rinci 
dengan Surat Keputusan Direksi). 

2) Untuk kepastian hukum dan perencanaan karir Karyawan, Direksi tidak menerapkan Jabatan rangkap 
kepada Karyawan. 

 
 
 

BAB X 
PENINGKATAN KETRAMPILAN 

Pasal 39 

Penilaian Prestasi Karyawan 

1) Penilaian prestasi kerja setiap Karyawan dilakukan oleh atasan langsung dan atasan dari atasan 
langsung karyawan secara periodik. 

2) Tata cara penilaian prestasi karyawan diatur secara tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi. 

 
 

BAB XI 
PENGHARGAAN 

Pasal 40 

Pemberian Penghargaan 

1) Perusahaan memberikan penghargaan kepada Karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu 
dengan baik atau menunjukan prestasi kepada Perusahaan sehingga dapat menjadi tauladan bagi 
Karyawan lainnya. 

2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi penghargaan atas : 
a. Masa kerja atau masa bakti; 
b. Prestasi melampaui target pekerjaan yang ditetapkan Perusahaan; 
c. Prestasi dalam bidang penelitian / pengembangan; 
d. Prestasi dalam pendidikan / pelatihan 

3) Penghargaan selain yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan kepada karyawan : 
a. Cacat atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Perusahaan atau tugas kemanusiaan; 
b. Memperoleh prestasi atau hal-hal lain yang dianggap pantas diberikan berdasarkan Keputusan 

Direksi. 

 
 

BAB XI 
PENGHARGAAN 

Pasal 41 

Kriteria Penghargaan 

 
1) Penghargaan masa kerja/masa bakti diberikan kepada Karyawan yang telah mencapai masa kerja/masa 

bakti tanpa terputus sebagai berikut : 
a. 20 (dua puluh) tahun masa kerja 
b. 25 (dua puluh lima) tahun masa kerja 
c. 30 (tiga puluh) tahun masa kerja 
d. 35 (tiga puluh lima) tahun masa kerja 
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BAB XI 
PENGHARGAAN 

Pasal 42 

Bentuk-bentuk Penghargaan 

1) Pengusaha memberikan penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) 
berupa piagam dan uang dengan nilai sebagai berikut : 
a. Karyawan dengan masa kerja/masa bakti sampai dengan 20 (dua puluh) tahun maka akan 

mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 
b. Apabila karyawan masih bekerja sampai dengan masa kerja/masa bakti 25 (dua puluh lima) tahun, 

maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
c. Apabila karyawan masih bekerja sampai dengan masa kerja/masa bakti 30 (tiga puluh) tahun, 

maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
d. Apabila karyawan masih bekerja sampai dengan masa kerja/ masa bakti 35 (tiga puluh lima) tahun, 

maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ). 
2) Pemberian penghargaan masa kerja diatur sebagai berikut: 

a. Diberikan pada saat jatuh tempo masa kerja karyawan 
b. Bagi karyawan yang sudah mendapatkan penghargaan masa kerja, sebelum berlakunya masa PKB 

ini maka kepada karyawan tersebut akan diberikan selisih uang penghargaan sebagaimana diatur 
dalam PKB ini. 

c. Ketentuan uang penghargaan ini berlaku surut bagi karyawan masih bekerja 
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BAB XII 
TATA TERTIB 

Pasal 43 

Tata Tertib Kerja 

1) Setiap Karyawan wajib mencatatkan absensi setiap kali hadir dan pulang kerja pada mesin absensi atau 
menandatangani daftar absensi yang disediakan oleh unit SDM. 

2) Karyawan yang terlambat masuk kerja dan/ atau pulang lebih awal karena alasan apapun, wajib 
memberitahukan kepada atasannya langsung (minimal Manager), dengan menjelaskan sebab 
keterlambatannya, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi. 

3) Setiap Karyawan wajib memakai pakaian seragam kerja dan tanda pengenal yang ditentukan 
Perusahaan selama berlangsungnya jam kerja, sebagaimana diatur dengan Keputusan Direksi. 

4) Setiap Karyawan wajib mentaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan, sistem, prosedur dan administrasi 
kerja yang ditetapkan Perusahaan. 

5) Karyawan dilarang merokok dalam ruangan kerja, di tempat yang dilarang atau di tempat dimana 
terdapat barang yang mudah terbakar, baik dalam maupun diluar jam kerja. 

6) Setiap Karyawan wajib mentaati peraturan kesehatan, kebersihan dan keamanan serta menghindari hal-
hal yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran, pencurian, kehilangan, pengrusakan dan 
perkelahian di lingkungan Perusahaan. 

7) Karyawan yang mengetahui adanya keadaan/kejadian atau benda yang dapat menimbulkan bahaya 
kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan 
Perusahaan wajib mengatasinya atau dengan segera memberitahukan petugas satuan pengamanan 
atau atasannya langsung atau siapa saja yang dapat dihubungi dengan cepat. 

8) Setiap Karyawan wajib menjaga, memelihara serta menyimpan asset Perusahaan yang menjadi 
tanggungjawabnya serta tidak membiarkan benda berharga di tempat yang tidak terkunci atau tidak 
diawasi. 

9) Karyawan dilarang melakukan hasutan, fitnah atau menyebarkan kabar bohong dalam bentuk dan cara 
apapun. 

10) Seorang atasan dalam bekerja wajib : 
a. Memperlakukan bawahannya dengan jujur, adil dan wajar sesuai dengan tugas yang ditentukan 

oleh Perusahaan. 
b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan tentang pekerjaan yang harus dilakukan. 
c. Memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan 

ketrampilan, pengetahuan, disiplin dan prestasi kerja. 
d. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir. e)Menegur atau 

memberikan peringatan kepada bawahannya yang melanggar 
e. peraturan dan perintah kerjaf) Memberikan contoh tauladan dan perilaku yang baik kepada 

bawahannya. 

11) Seorang bawahan dalam bekerja wajib : 
a. Berlaku jujur dan wajar terhadap atasannya. 
b. Melaksanakan instruksi dan petunjuk atasan dengan sebaik-

baiknya selama instruksi tersebut tidak melanggar Peraturan 
Perusahaan maupun Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

c. Berpikir inovatif serta kreatif dengan berusaha mencari informasi baru untuk ke arah kemajuan 
Perusahaan dengan mengajukan usulan-usulan atau saran untuk kelancaran pekerjaan 

12) Karyawan yang mengikuti organisasi olahraga/ masyarakat atau organisasi lainnya wajib membuat 
laporan kepada atasannya untuk dimintakan persetujuan kepada Direksi. 
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BAB XII 
TATA TERTIB 

Pasal 44 

Kewajiban 
1) Setiap karyawan wajib : 

a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. Mengutamakan kepentingan Pemerintah dan atau Perusahaan daripada kepentingan pribadi atau 

golongan; 
c. Mengucapkan dan mentaati ikrar Karyawan; 
d. Menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya, selama 

menjalankan pekerjaan sebagai Karyawan dan setelah tidak menjadi Karyawan; 
e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah dan Perusahaan, baik yang 

langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran 

dan tanggungjawab, serta menunjukkan sikap loyalitas / kesetiaan kepada Perusahaan ; 
g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan; 
h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan karyawan 

Perusahaan serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 
i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan 

atau merugikan Perusahaan; 
j. Mentaati ketentuan jam kerja dan memanfaatkan seluruh jam kerja secara produktif, baik di kantor 

maupun di luar kantor; 
k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan dengan sebaik-baiknya; 
l. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa, mitra kerja dan masyarakat 

menurut kewenangan dan tugasnya; 
m. Berpakaian secara bersih, rapih dan sopan, sesuai ketentuan Perusahaan serta bersikap dan 

bertingkah laku sopan santun terhadap mitra kerja, pemakai jasa, sesama Karyawan dan 
atasan/bawahan; 

n. Bertindak dan bersikap tegas, adil, bijaksana; 
o. Membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; 
p. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya dan mendorong 

bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja; 
q. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier; 
r. Saling menghormati antara sesama Karyawan yang memeluk agama yang berlainan; 
s. Menjadi teladan sebagai Karyawan yang baik dalam masyarakat; 
t. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima 

mengenai pelanggaran disiplin; 
u. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; 
v. Memberitahukan setiap perubahan data pribadi dan status keluarga kepada unit Personalia 

(perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian); 
w. Melaporkan kepada Perusahaan apabila akan melaksanakan perkawinan dengan sesama 

Karyawan; 
x. Memberitahukan kepada Perusahaan apabila melaksanakan perceraian. 

2) Setiap Karyawan wajib merasakan ikut memiliki Perusahaan dan bertanggungjawab atas kelestariannya 
dengan berusaha untuk turut memajukan, mengamankan, dan menjaga nama baik Perusahaan. 
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BAB XII 
TATA TERTIB 

Pasal 45 

Larangan 
1) Setiap Karyawan dilarang : 

a. Melakukan perbuatan berupa tingkah laku, sikap atau tindakan yang mengandung unsur 
kesengajaan dan atau kelalaian yang menyimpang dan atau bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Perusahaan atau Karyawan; 
c. Menyalahgunakan jabatan, wewenang dan sarana/fasilitas Perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau keluarganya, golongan atau pihak lain 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan; 

d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, meminjamkan barang- barang, dokumen, 
harta atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah; 

e. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di 
luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan; 

f. Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 

g. Menerima bagian atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau 
patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan 
atau pekerjaan Karyawan yang bersangkutan; 

h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat karyawan; 
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 
j. Sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau 

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang 
dilayani; 

k. Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan; 
l. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan atau 

pihak lain; 
m. Bertindak selaku perantara bagi seseorang atau Perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan 

atau pesanan dari Perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun 
pihak ketiga; 

n. Memiliki saham/modal dalam usaha yang kegiatan usahanya sejenis dengan usaha Perusahaan, 
dan berada dalam ruang lingkup wewenangnya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu sedemikian 
rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung menentukan penyelenggaraan 
atau jalannya usaha; 

o. Menjadi Pengurus, Komisaris, Pengawas atau karyawan dari Badan Usaha sejenis atau 
Perusahaan lain, selain dari anak Perusahaan atau Badan Usaha yang dibentuk oleh Perusahaan; 

p. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; 

q. Menyebarkan tulisan/gambar, yang menyerang kebijaksanaan dan kewajiban Pemerintah atau 
Perusahaan; 

r. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Perusahaan yang bukan merupakan tugas, 
tanggungjawab atau wewenangnya dalam waktu kerja maupun di luar jam kerja tanpa persetujuan 
atau instruksi atasan langsung; 

s. Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas Perusahaan dan atau potongan harga 
kepada relasi, langganan atau pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pimpinan yang 
berwenang untuk itu; 

t. Melakukan pekerjaan/ kegiatan di Perusahaan lain dalam jam kerja/ jam operasional yang telah 
ditentukan Perusahaan 
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2) Memberikan keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut pribadi Karyawan dan keluarganya 
yang bersifat menghasut, memfitnah, palsu dan sebagainya (yang diperkirakan akan dapat 
menjerumuskan Pimpinan dalam evaluasi dan/ atau keputusannya terhadap Karyawan bersangkutan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB – XII 

Pasal 45 – Larangan 
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BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 46 

Peraturan Disiplin Kerja 

1) Untuk menjamin ketertiban kerja dan tanggung jawab Karyawan dalam pelaksanaan tugas, Pengusaha 
melaksanakan penegakan disiplin melalui penerapan peraturan disiplin Karyawan. 

2) Pelanggaran disiplin dapat berupa ucapan, tulisan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Karyawan 
baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya melanggar Peraturan/ tata tertib Perusahaan dan/ atau 
tindakan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan. 

 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 47 

Sanksi 

1) Kecuali pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Karyawan, sanksi yang dikenakan kepada 
Karyawan merupakan upaya korektif dan edukatif terhadap tindakan dan tingkah laku Karyawan. 

2) Dalam menerapkan sanksi terhadap Karyawan yang melakukan pelanggaran, Perusahaan 
mempertimbangkan : 
a. Ketentuan/ Peraturan yang dilanggar; 
b. Pengulangan pelanggaran 
c. Akibat pelanggaran;Sanksi atau peringatan sebelumnya yang belum habis masa berlakunya; 
d. Unsur kesengajaan. 

3) Sanksi terhadap Karyawan yang mendapat hukuman disiplin sangat berat berupa Pemberhentian 
dengan tidak hormat sebagai Karyawan. 

4) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin diatur dengan Surat Keputusan Direksi. 

 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 48 

Tingkat Hukuman Disiplin 

Ketentuan mengenai tingkat hukuman disiplin Karyawan sebagaimana dimaksud pasal ini, terdiri dari : 
1) Hukuman disiplin ringan; 
2) Hukuman disiplin sedang; 
3) Hukuman disiplin berat; 
4) Hukuman disiplin sangat berat. 
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BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 49 

Pelanggaran dan Hukuman Disiplin  

(1) Pelanggaran disiplin dan atau tindakan lainnya yang dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan antara 
lain, meliputi : 
a. Hukuman Disiplin Ringan, Tingkatan I (Pertama), yaitu : Teguran secara tertulis dikenakan atas 

pelanggaran, sebagai berikut : 
(1) Tidak mentaati ketentuan jam kerja (masuk kerja terlambat dan atau pulang kerja lebih cepat) 

5 (lima) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah; 
(2) Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas sebanyak 5 (lima) kali 

dalam sebulan tanpa ijin atasan; 
(3) Melakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengubah daftar hadir sesuai data mesin 

absen atau sarana lain yang digunakan untuk itu, kecuali dengan alasan yang sah; 
(4) Tidak sungguh-sungguh didalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
(5) Menunjukkan sikap malas tanpa ada usaha untuk mengatasinya; 
(6) Menciptakan keadaan yang mengganggu suasana kerja; 
(7) Melanggar tata-tertib sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 43 PKB ini 
(8) Tidak menjalankan kewajibannya sebagai karyawan dengan sebaik-baiknya, sesuai pasal 44 

ayat 1 dan 2 PKB ini 
b. Hukuman Disiplin Ringan, Tingkatan II (Kedua), yaitu : Pernyataan tidak puas secara tertulis, 

dikenakan atas pelanggaran, sebagai berikut : 
(1) Tidak mentaati ketentuan jam kerja (masuk kerja terlambat dan atau pulang kerja lebih cepat), 

6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah; 
(2) Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas 6 (enam) sampai 

dengan 10 (sepuluh) kali dalam sebulan tanpa ijin atasan; 
(3) Tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Uraian kerja yang telah 

ditetapkan Perusahaan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Kerja yang di Instruksikan oleh 
Atasannya, sehingga mempunyai prestasi kerja yang kurang baik/buruk, berdasarkan 
penilaian dari Atasannya 

(2) Pelanggaran disiplin dan atau tindakan lainnya yang dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang, meliputi : 
a. Hukuman Disiplin Sedang, Tingkatan I (Pertama), yaitu : Penurunan gaji sebesar 10% dari 

penghasilan sebulan minus uang transport selama 3 (tiga) bulan, dikenakan atas pelanggaran 
sebagai berikut : 
(1) Terlambat masuk kerja dan atau cepat pulang kerja lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam 

sebulan tanpa alasan yang sah; 
(2) Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tidak untuk keperluan dinas lebih dari 10 (sepuluh) 

kali dalam sebulan tanpa ijin atasan; 
(3) Tidak masuk kerja sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan tanpa alasan yang sah. 

b. Hukuman Disiplin Sedang, Tingkatan II (Kedua), yaitu : Penurunan penghasilan sebesar 20% dari 
penghasilan sebulan minus uang transport selama 3 (tiga) bulan, dikenakan atas pelanggaran, 
sebagai berikut : 
(1) Mabuk atau berjudi ditempat kerja atau didalam lingkungan Perusahaan pada jam kerja 

maupun diluar jam kerja; 
(2) Tidak masuk kerja 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam sebulan tanpa alasan yang 

sah; 
(3) Karena  kelalaian  dalam   melaksanakan   perintah,   tugas dan  kewajibannya  sehingga 

mengakibatkan kerusakan, kerugian atau hilangnya barang milik Perusahaan dan atau barang 
milik customer/pemakai jasa Perusahaan 

3) Pelanggaran disiplin dan/ata tindakan lain yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, meliputi : 
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a. Hukuman disiplin berat, Tingkatan I  (Pertama),  yaitu : Penurunan grade setingkat lebih rendah 
selama 1 (satu) tahun atau apabila karyawan yang akan dikenakan hukuman ini mempunyai Grade 
terendah, yaitu Grade 15 maka terhadapnya dijatuhi hukuman penurunan gaji minus uang transport 
yang besarannya setara dengan penurunan golongan lebih rendah 1 (satu) tingkat selama 1 (satu) 
tahun, dikenakan atas pelanggaran sebagai berikut : 
(1) Melakukan usaha-usaha diluar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung 

menjadikan Perusahaan sebagai unsur dalam usahanya; 
(2) Melakukan usaha-usaha sejenis dengan usaha Perusahaan yang langsung atau tidak langsung 

dapat menimbulkan pertentangan kepentingan; 
(3) Menolak menjalankan perintah kerja yang layak, yang diberikan atasan tanpa alasan yang dapat 

diterima, walaupun telah diberikan peringatan tertulis tentang akibat penolakan tersebut; 
(4) Melanggar,menyalahgunakan perintah atau tugas yang menjadi kewajibannya untuk 

keuntungan pribadi atau pihak lain; 
(5) Menyalahgunakan pekerjaan atau peralatan milik Perusahaan untuk keuntungan pribadi atau 

pihak lain; 
(6) Melakukan perbuatan baik lisan, tertulis atau dengan gambar yang dapat mencemarkan nama 

baik Karyawan, atasan dan Pengusaha maupun pihak lain; 
(7) Dengan sengaja merusak atau meghilangkan barang milik Perusahaan; 
(8) Membuat kegaduhan atau kekacauan ditempat kerja atau meghalang-halangi para Karyawan 

lain yang akan masuk kerja atau bekerja; 
(9) Karena kelalaian mengakibatkan bahaya atau kecelakaan fatal terhadap teman sekerja; 
(10) Tidak masuk kerja 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja dalam sebulan tanpa 

ada alasan yang sah; 
b. Hukuman disiplin berat, Tingkatan II (Kedua), yaitu: 

(1) Pembebasan dari jabatan dan penurunan grade  2 (dua) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun, atau ; 

(2) Penundaan kenaikan masa kerja grade selama 2 (dua) tahun serta dikenakan pengurangan 
penghasilan minus uang transport yang besarannya setara dengan pembebasan jabatan selama 
1 (satu) tahun, apabila karyawan yang akan dikenakan hukuman ini mempunyai Jabatan dan 
Grade terendah yaitu Pelaksana dengan Grade 16, atau; 

(3) Penurunan grade 1 (satu) tingkat dan penundaan kenaikan masa kerja golongan selama 1 (satu) 
tahun serta dikenakan penurunan penghasilan minus uang transport yang besarannya setara 
dengan pembebasan jabatan dan penurunan grade 1 (satu) tingkat selama 1 (satu) tahun, 
apabila karyawan yang akan dikenakan hukuman ini mempunyai Jabatan terendah yaitu 
Pelaksana dan mempunyai grade 15 atau ; 

(4) Penurunan grade 2 (dua) tingkat serta dikenakan penurunan penghasilan minus uang transport 
yang besarannya setara dengan pembebasan jabatan selama (1) tahun, apabila karyawan yang 
akan dikenakan hukuman ini mempunyai Jabatan terendah yaitu Pelaksana dan mempunyai 
grade diatas 15, dikenakan atas pelanggaran, sebagai berikut; 
a) Melakukan perbuatan asusila; 
b) Memberikan keterangan palsu dan atau merubah dokumen/ surat-surat, sehingga 

menimbulkan kesimpulan yang keliru; 
c) Membawa senjata tajam, senjata api atau benda berbahaya lainnya diluar bidang tugasnya 

atau tidak adanya tugas khusus atau tugas lainnya yang diberikan Perusahaan. 
d) Tidak masuk kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (duabelas) hari kerja dalam sebulan tanpa 

alasan yang sah 
c. Hukuman disiplin berat, Tingkatan III (Ketiga), yaitu : 

(1) Penurunan jabatan 1 (satu) tingkat dan penurunan grade 2 (dua) tingkat lebih rendah secara 
tetap, atau ; 

(2) Penundaan kenaikan masa kerja grade selama 8 (delapan) tahun, apabila karyawan yang akan 
dikenakan hukuman ini mempunyai Jabatan dan Grade terendah yaitu Pelaksana dengan 
Golongan 16, atau ; 

BAB – XIII 

Pasal 49 – Pelanggaran dan Hukuman Disiplin 
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(3) Penurunan grade 1 (satu) tingkat dan penundaan kenaikan masa kerja grade selama 4 (empat) 
tahun, apabila karyawan yang akan dikenakan hukuman ini mempunyai Jabatan terendah yaitu 
Pelaksana dan mempunyai grade 15, atau ; 

(4) Penurunan grade 2 (dua) tingkat, apabila karyawan yang akan dikenakan hukuman ini 
mempunyai Jabatan terendah yaitu Pelaksana dan mempunyai grade 15, dikenakan atas 
pelanggaran, sebagai berikut; 
a) Dengan sengaja mengakibatkan bahaya atau kecelakaan fatal terhadap teman sekerja, 

Atasan dan Pengusaha. 
b) Melakukan atau turut serta dalam pencurian atau penggelapan uang, bahan, peralatan, 

atau barang milik perusahaan dan atau barang milik customer/pemakai jasa Perusahaan. 
c) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga, yang berkaitan 

dengan jabatan atau tugas dan pekerjaan yang memberikan keuntungan pribadi, sehingga 
merugikan Perusahaan dan/atau customer/pemakai jasa Perusahaan 

d) Tidak masuk kerja 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) hari atau lebih dalam 
sebulan tanpa alasan yang sah. 

4) Pelanggaran disiplin dan/atau tindakan lain yang dapat dijatuhi hukuman disiplin sangat berat, meliputi 
: 
a. Hukuman Disiplin Sangat Berat, Tingkatan I (Pertama), yaitu : Pemberhentian dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri sebagai Karyawan atau calon Karyawan, dikenakan atas pelanggaran : 
(1) Membocorkan atau membiarkan dengan sadar bocornya rahasia dan atau kerugian harta 

kekayaan (asset) perusahaan; 
(2) Mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar Peraturan/ 

Ketentuan Perusahaan; 
(3) Tidak masuk kerja 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dalam sebulan tanpa alasan yang 

sah; 
(4) Melakukan penganiayaan dan atau mengancam secara fisik dan mental terhadap Pengusaha 

atau keluarganya, Karyawan atau keluarganya; 
(5) Melanggar larangan Karyawan yang telah dijelaskan pada pasal 45 PKB ini; 
(6) Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, dan telah dipanggil oleh atasannya 2 (dua) kali 

secara patut dan tertulis untuk mendapat pembinaan, tetapi Karyawan tersebut tidak 
mengindahkan/ mengabaikan panggilan tersebut; 

b. Hukuman Disiplin Sangat Berat, Tingkatan II (Kedua), yaitu : Pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai Karyawan, dikenakan atas pelanggaran : 
(1) Memalsukan dokumen/surat-surat Perusahaan Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai 

suatu kenistaan atau penodaan terhdap suatu agama ; 
(2) Membawa atau mempergunakan atau mengedarkan narkotika, psycotropica, atau zat adiktif 

lainnya yang dilarang Undang-undang ; 
(3) Melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 s/d 

161 K.U.H Pidana: 

5) Karyawan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin, 
maka terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin sangat berat. 

6) Karyawan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan lagi pelanggaran disiplin, 
terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin setingkat lebih berat. 

7) Calon Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, terhadapnya dinyatakan tidak memenuhi syarat 
untuk diangkat menjadi Karyawan dan segera diberhentikan sebagai calon Karyawan. 

8) Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan 
atau pihak ketiga, selain dijatuhi hukuman disiplin diwajibkan mengganti semua kerugian yang 
ditimbulkannya dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan ganti rugi yang berlaku. 

9) Pengusaha dapat memberikan keringanan hukuman terhadap ancaman hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dari Karyawan tersebut. 

BAB – XIII 

Pasal 49 – Pelanggaran dan Hukuman Disiplin 
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10) Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin berat dengan penurunan pangkat/golongan, dapat ditinjau 
kembali ke kelas jabatan semula, setelah 1 (satu) tahun menjalani masa hukuman disiplin dengan 
mempertimbangkan Penilaian Karya Pekerja (PKP) yang bersangkutan. 

11) Apabila terjadi perubahan Perjanjian Kerja Bersama ini, setelah pelanggaran disiplin dilakukan, maka 
kepada Karyawan dikenakan hukuman disiplin yang menguntungkan baginya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB – XIII 

Pasal 49 – Pelanggaran dan Hukuman Disiplin 
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BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 50 

Laporan adanya Pelanggaran Disiplin Kerja 

1) Setiap atasan langsung Karyawan wajib melaporkan kepada Pengusaha atas pelanggaran disiplin yang 
sepatutnya ia ketahui yang dilakukan oleh Karyawan yang menjadi bawahannya pada unit kerjanya 
masing-masing secara tertulis dan rahasia dalam jagka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diketahui terjadinya pelanggran disiplin. 

2) Kelalaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atasan langsung yang 
bersangkutan dianggap menutup-nutupi pelanggaran disiplin bawahannya dan terhadapnya dikenakan 
sanksi hukuman disiplin teguran secara tertulis. 

 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 51 

Pemeriksaan atas Pelanggaran Displin Kerja 

Pengusaha mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Karyawan yang 
melakukkan pelanggaran disiplin yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Tim Penegakan 
Disiplin Karyawan dengan Surat Keputusan Direksi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 52 

Tata Cara Pemeriksaan 

1) Terhadap Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil  secara patut melalui surat 
panggilan oleh Tim Penegakan Disiplin Karyawan. 

2) Apabila panggilan sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilakukan panggilan 
berikutnya (panggilan kedua) sampai dengan panggilan ketiga (panggilan terakhir) dengan selang waktu 
7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pemanggilan. 

3) Apabila sampai dengan panggilan ketiga (panggilan terakhir) Karyawan yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin tidak juga mengindahkannya, maka Tim Penegakan Disiplin Karyawan tetap 
melakukan pemeriksaan secara in-absentia (tanpa kehadiran Karyawan yang diperiksa). 

4) Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penegakan Disiplin 
Karyawan dan dilaksanakan secara tertutup, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perlu 
menghadirkan pejabat internal perusahaan. 

5) Didalam pemeriksaan, Karyawan yang diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 
pemeriksa, apabila tidak dijawab maka Karyawan yang diperiksa dianggap mengakui atau 
membenarkan. 

6) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pemeriksa dapat menghadirkan pihak  lain/ saksi, memeriksa dan atau 
megamankan (menyita) barang-barang, dokumen, surat-surat atau alat bukti lainnya, memasuki ruangan 
atau tempat penyimpanan barang/ alat bukti dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ditandatangani oleh Karyawan 
yang diperiksa dan anggota Tim Disiplin Karyawan, selanjutnya dibuatkan Resume Hasil Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh anggota Tim Disiplin Karyawan untuk diteruskan kepada Direksi sebagai 
bahan pertimbangan di dalam memutuskan penjatuhan sanksi hukuman disiplin. 

8) Selama masa pemeriksaan, Karyawan yang diperiksa dapat didampingi oleh Serikat Pekerja. 
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BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 53 

Penjatuhan Hukuman Disiplin 

1) Pengusaha mempunyai kewenangan penuh untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Karyawan 
yang melakukan pelanggaran disiplin kerja yang didalam pelaksanaannya dengan berlandaskan kepada 
keadilan. 

2) Penjatuhan hukuman disiplin kepada Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan 
mempertimbangkan : 
a. Faktor pendorong atau penyebab terjadinya pelanggaran disiplin dan tingkat/peran Karyawan 

didalam melakukan pelanggaran disiplin, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan. 
b. Hal-hal yang meringankan : 

(1) Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan; 
(2) Secara jujur mengakui kesalahan dan adanya rasa penyesalan; 
(3) Sopan dan santun selama dalam pemeriksaan; 
(4) Loyal dan sungguh - sungguh di dalam melaksanakan tugas.; 
(5) Usia dan masa pengabdian pada Perusahaan; 
(6) Belum pernah dikenakan sanksi hukuman; 
(7) Kooperatif selama pemeriksaan berlangsung; 
(8) Beban tanggungan keluarga; 
(9) Hal-hal lain yang dapat dikualifikasikan sebagai hal yang meringankan. 

c. Hal-hal yang memberatkan : 
(1) Mempersulit jalannya pemeriksaan; 
(2) Tidak secara jujur mengakui kesalahan dan tidak adanya rasa penyesalan; 
(3) Tidak sopan dan santun selama pemeriksaan; 
(4) Pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin; 
(5) Tidak kooperatif selama pemeriksaan berlangsung; 
(6) Hal-hal lain yang dapat dikualifikasikan sebagai hal yang memberatkan. 

3) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Karyawan disebutkan ketentuan yang dilanggar, tingkat dan 
jenis pelanggaran. 

4) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dan disampaikan 
kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja. 

 
 
 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 54 

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 

1) Keputusan hukuman disiplin yang bersifat final mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pelaksanaan 
pemotongan penghasilan dimulai pada awal bulan berikutnya. 

2) Keputusan hukuman disiplin sebagai Karyawan : 
a. Mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman 

disiplin, apabila tidak ada keberatan ; 
b. Mulai berlaku sejak tanggal keputusan terhadap keberatan atas hukuman disiplin, apabila ada 

keberatan. 

3) Apabila Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin tidak berada ditempat kerja/tempat tinggal resmi pada 
waktu penyampaian surat keputusan hukuman disiplin, maka surat keputusan mulai berlaku pada hari 
ketiga puluh terhitung sejak tanggal penyampainnya. 
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BAB XIII 

PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 
Pasal 55 

Keberatan atas Sanksi Hukuman Disiplin 

1) Karyawan yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kepada Pengusaha. 

2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Pengusaha/ 
pejabat yang berwenang melalui saluran kedinasan (secara hirarkhi) dengan 

2) menjelaskan alasan keberatannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin. 

3) Pejabat/pimpinan unit kerja yang menerima surat keberatan Karyawan atas penjatuhan hukuman disiplin 
wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran kedinasan (secara hirarkhi) dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan. 

4) Terhadap surat keberatan Karyawan, Pengusaha/ pejabat yang berwenang wajib memberikan 
tanggapan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat 
keberatan secara patut. 

5) Sebagai bahan pertimbangan untuk tanggapan atas keberatan Karyawan, Pengusaha memerintahkan 
Tim Disiplin Karyawan memanggil dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Karyawan yang 
mengajukan keberatan. 

6) Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa memperkuat atau mengubah keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin yang telah ditetapkan. 

7) Hasil dari pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Direksi yang bersifat final, kecuali terhadap hukuman disiplin berat berupa PHK dapat 
diajukan keberatan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

8) Calon Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin. 

 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 56 

Tindakan Sela 

1) Tindakan sela atau putusan pengusaha yang sifatnya sementara bagi Karyawan sebelum ditetapkannya 
keputusan yang definitif baik dari proses hukuman disiplin maupun keputusan badan peradilan Negara. 

2) Tindakan sela dapat dijatuhkan kepada Karyawan yang cukup bukti-bukti dan meyakinkan melakukan 
pelanggaran disiplin atau yang bersifat pelanggarannya bertalian dengan proses peradilan. 

3) Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata-tertib dan atau Perundang-
undangan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa Peringatan Tertulis 
III atau hukuman disiplin sangat berat berupa Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Karyawan, 
dapat dibebastugaskan sementara dari jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya yang diatur 
tersendiri melalui Surat Keputusan Direksi. 

4) Tindakan sela dilaksanakan dalam bentuk Skorsing 

5) Tindakan Skorsing : 
a. Tindakan Skorsing dikenakan kepada Karyawan dari tugas pekerjaan dan atau jabatan karena 

diduga melakukan tindak pidana yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib; 
b. Tindakan Skorsing, tetap dilaksanakan apabila Karyawan perkaranya akan diajukan ke pegadilan 

karena keterlibatannya, walaupun yang bersangkutan tidak lagi dikenakan penahanan oleh yang 
berwajib; 

c. Tindakan Skorsing untuk kepentingan peradilan dan mengamankan Perusahaan dilaksanakan 
sampai adanya putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 
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d. Terhadap Karyawan yang dikenakan tindakan skorsing sehubungan dengan adanya penahanan 
oleh pihak yang berwajib, maka Pengusaha tidak wajib membayar penghasilan tetapi wajib 
memberikan bantuan kepada keluarga Karyawan yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
(1) Untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan; 
(2) Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan; 
(3) Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan; 
(4) Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh persen) dari penghasilan. 

e. Terhadap Karyawan yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dan dikenakan 
tindakan skorsing bukan karena penahanan oleh pihak yang berwajib, Pengusaha wajib membayar 
upah beserta hak-hak lainnya sebesar 100%. 

6) Tindakan sela atau putusan Pengusaha yang sifatnya sementara berakhir dengan penjatuhan hukuman 
disiplin berat berupa PHK dan atau Karyawan meninggal dunia pada waktu menjalani tindakan sela. 

 
 
 
 
 

BAB XIII 
PERATURAN DISIPLIN KERJA, TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN 

Pasal 57 

Dewan Pertimbangan Hukuman 

1) Apabila belum memperoleh keyakinan atas rekomendasi sanksi dari Tim Disiplin, maka Pengusaha 
dapat membentuk Dewan Pertimbangan Hukuman dengan tugas memberikan saran, pertimbangan dan 
pendapat kepada Pengusaha atau atasan langsung yang berkewajiban menghukum untuk hukuman 
disiplin sedang berupa Peringatan Tertulis II, hukuman disiplin berat berupa Peringatan Tertulis III, 
hukuman disiplin sangat berat atau skorsing kepada karyawan yang terbukti melanggar tata-tertib 
peraturan Perusahaan dan atau Perundang-undangan yang berlaku. 

2) Anggota Tetap Dewan Pertimbangan Hukuman sekurang-kurangnya terdiri dari ; 
a. General Manager/setingkat yang membawahi unit Sumber Daya Manusia sebagai Ketua merangkap 

anggota; 
b. Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Manajer SDM sebagai Sekretaris merangkap anggota; 
d. General Manager/setingkat yang membawahi unit-unit kerja sebagai anggota; 
e. Manager/setingkat dan atau Supervisor/setingkat yang membawahi unit-unit kerja sebagai anggota; 
f. Ketua Serikat Pekerja sebagai anggota; 
g. Pejabat yang membidangi hukum sebagai anggota 
h. Seorang Karyawan dari Unit dimana Karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut bekerja 

 
 
 

BAB XIV 
KELUH KESAH 

Pasal 58 

Penyelesaian Keluh Kesah 

1) Sudah menjadi tekad Perusahaan bahwa setiap keluh kesah/pengaduan setiap karyawan akan 
diselesaikan secara adil dan secepat mungkin. 

2) Penyampaian keluh kesah/pengaduan melalui tata-cara menyelesaikan keluhan/ pengaduan karyawan. 

 
 
 

BAB – XIII 

Pasal 56 – Tindakan Sela 
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BAB XIV 
KELUH KESAH 

Pasal 59 

Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 

1) Setiap keluh kesah/pengaduan Karyawan diselesaikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan atasan 
langsung di unit kerjanya. 

2) Apabila hasilnya belum memuaskan keluhan/pengaduan dapat diteruskan kepada atasannya yang 
lebih tinggi, dengan sepengetahuan atasan langsung. 

3) Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini  tidak  memuaskan dapat meneruskan 
keluhan/ pengaduan melalui Serikat Pekerja, dan akan diselesaikan antara Serikat pekerja dan 
Pengusaha. 

4) Apabila tidak tercapai kesepakatan Pengusaha dengan Serikat Pekerja, penyelesaiannya ditentukan 
melalui prosedur penyelesaian perselisihan menurut Undang-undang. 

 
 

BAB XV 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal 60 

Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja 

1) Pemutusan Hubungan Kerja karyawan dapat terjadi karena : 
a. PHK terhadap karyawan dengan alasan karyawan telah melakukan kesalahan berat sesuai 

ketentuan PKB pasal 49 ayat 3 butir c,d dan ayat (5); 
b. PHK terhadap karyawan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai mana 

mestinya karena dalam proses pidana bukan atas pengaduan Pengusaha atau sebelum masa 6 
(enam) bulan dimaksud berakhir dan Karyawan dinyatakan bersalah; 

c. PHK terhadap Karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKB ini setelah yang 
bersangkutan diberi peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut dan masing-masing 
surat peringatan berlaku paling lama 6 (enam) bulan; 

d. PHK terhadap Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri; 
e. PHK terhadap Karyawan karena Karyawan meninggal dunia; 
f. PHK terhadap Karyawan yang memasuki usia Purnabakti; 
g. PHK terhadap Karyawan yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya, setelah melampaui batas 12 (dua 
belas) bulan; 

h. PHK terhadap Karyawan dalam hal terjadi perubahan status Perusahaan, penggabungan 
Peleburan atau perubahan kepemilikan/ rasionalisasi dan Karyawan tidak bersedia melanjutkan 
hubungan kerja; 

i. PHK terhadap Karyawan dalam hal terjadi perubahan status Perusahaan penggabungan 
peleburan atau perubahan kepemilikan / rasionalisasi dan Pengusaha tidak bersedia menerima 
Karyawan di Perusahaannya; 

j. PHK terhadap Karyawan karena Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus; 
k. PHK terhadap Karyawan karena Perusahaan pailit berdasarkan keputusan yang dinyatakan oleh 

lembaga yang berwenang. 

2) Setiap pemutusan hubungan kerja di Perusahaan harus dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. 

3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatas, pengusaha dapat 
memutuskan hubungan kerja Karyawan dalam hal : 
a. Karyawan dalam masa percobaan;  
b. Karyawan mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa 

mengajukan syarat; 
c. Karyawan telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama; 
d. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Karyawan Tidak Tetap; 
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e. Karyawan meninggal dunia.  

4) Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan apabila didasarkan atas : 
a. Hal – hal yang berhubungan dengan kepengurusan atau keanggotaan Serikat pekerja yang terdaftar 

di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam atau dalam rangka membentuk Serikat pekerja atau 
melaksanakan tugas- tugas atau fungsi Serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas 
ijin tertulis dari Pengusaha; 

b. Pengaduan Karyawan kepada pihak yang berwajib mengenai tingkah laku pengusaha yang terbukti 
melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

c. Paham agama, aliran, suku, golongan, atau jenis kelamin. 
5) Pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan 

kerja dengan melakukan pembinaan terhadap Karyawan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur 
dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan atau dengan memperbaiki kondisi Perusahaan dengan 
melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan Perusahaan. 

6) Mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau  6 (enam) hari kerja 
dalam sebulan  dan telah dipanggil pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis tetapi tidak dapat 
memberikan keterangan tertulisdengan bukti yang sah, maka pengusaha dapat memutus hubungan 
kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri. 

7) Karyawan yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas karena melakukan 
mogok kerja yang dilakukan sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku tidak dapat 
dinyatakan sebagai mangkir. 

8) Sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Instansi yang berwenang dan apabila 
Pengusaha melakukan skorsing sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja bersama dan petunjuk 
pelaksanaannya, maka pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima 
perseratus) dari upah yang diterima Karyawan. 

9) Skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan 
kepada Karyawan yang bersangkutan dengan alasan yang jelas dan kepada Karyawan yang 
bersangkutan harus diberikan kesempatan membela diri. 

10) Pemberian upah selama Skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) paling lama 6 (enam) bulan. 

11) Sebelum izin Pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Instansi yang berwenang sedangkan 
pengusaha tidak melakukan Skorsing terhadap Karyawan maka pengusaha dan Karyawan harus tetap 
memenuhi segala kewajibannya. 

12) Dalam hal Karyawan tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42 dan Pasal 43 karena dilarang bekerja oleh Pengusaha, maka Pengusaha wajib membayar upah 
Karyawan selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus). 

13) Dalam hal Pengusaha dan Karyawan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat 
(13) pasal ini bukan karena Karyawan dilarang bekerja oleh Pengusaha atau bukan atas kemauan 
Karyawan sendiri, maka Pengusaha wajib membayar upah Karyawan selama dalam proses sebesar 75 
% (tujuh puluh lima per seratus). 

14) Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha paling sedikit 
selama 60 (enam puluh) hari, proses pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan meminta ijin 
ke Instansi yang berwenang. 

15) Dalam hal Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), 
pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi 
tanggungannya, sesuai pasal 56 ayat 5 point d. 

16) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 pasal ini, diberikan untuk paling lama 6 bulan terhitung 
sejak hari pertama Karyawan ditahan pihak yang berwajib. 

17) Dalam hal Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Pengusaha dan selama ijin 
PHK belum diberikan Instansi yang berwenang, maka Pengusaha wajib membayar upah Karyawan 
sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus) untuk selama 6 (enam ) bulan sejak hari pertama Karyawan 
ditahan pihak yang berwajib. Dalam hal Karyawan dibebaskan dari tahanan dan ternyata tidak terbukti 
melakukan kesalahan, maka Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Karyawan dengan membayar 

BAB – XV 
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upah penuh beserta hak lainnya yang seharusnya diterima Karyawan. 

18) Dalam hal Karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 pasal ini diatas, diputuskan oleh Pengadilan 
Negeri terbukti melakukan kesalahan, maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). 

19) Sebelum izin Pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Instansi yang berwenang sedangkan 
pengusaha tidak melakukan Skorsing terhadap Karyawan maka pengusaha dan Karyawan harus tetap 
memenuhi segala kewajibannya. 
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BAB XV 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal 61 

Masa Persiapan Purna Bhakti 

1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau 
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

2) Komponen Gaji yang dijadikan dasar faktor perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan 
penggantian hak, yaitu : 
a. Gaji Merit 
b. Tunjangan Tetap 
c. Tunjangan Jabatan 
d. Tunjangan Transport 

3) Perhitungan uang pesangon sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, paling sedikit sebagai 
berikut : 
a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan GAJI; 
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan GAJI; 
c. Masa kerja  2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)  tahun,  3 (tiga) bulan GAJI; 
d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan GAJI; 
e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan GAJI; 
f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 (enam) bulan GAJI; 
g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan GAJI; 
h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 8 (delapan) bulan 

GAJI 
i. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 12 (dua belas) bulan GAJI 

4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan GAJI; 
b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan GAJI; 
c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan 

GAJI; 
d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan 

GAJI; 
e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) 

bulan GAJI; 
f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 

(tujuh) bulan GAJI; 
g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, 9 (Sembilan) bulan GAJI; 
h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 12 (dua belas) bulan GAJI 

5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud dalam ayat 1 pasal ini, 
meliputi : 
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) 

dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat 
c. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian kerja 

bersama. 

6) Karyawan yang diberhentikan karena sebab-sebab tersebut dibawah ini diberikan kompensasi sebagai 
berikut :  
a. PHK terhadap Karyawan dengan alasan Karyawan telah melakukan kesalahan berat sesuai 

ketentuan pasal 49 ayat (3), butir c, d dan ayat (5) memperoleh uang penghargaan masa kerja 
sesuai ketentuan pasal 61 ayat PKB. 

b. PHK terhadap Karyawan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana 
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mestinya karena dalam pro  ses pidana bukan atas pengaduan Pengusaha atau sebelum masa 6 
(enam) bulan dimaksud berakhir dan karyawan dinyatakan bersalah dan atau PHK  terhadap 
karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKB ini setelah yang 
bersangkutan diberi peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut dan masing-masing 
surat peringatan berlaku paling lama 6 (enam) bulan, mendapatkan : 
(1) Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) PKB; 
(2) Uang penggantian kerugian sesuai ketentuan pasal 61 ayat (4) PKB. 

c. PHK terhadap Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, PHK terhadap Karyawan 
karena Karyawan meninggal dunia, PHK terhadap Karyawan yang memasuki usia purna bakti, PHK 
terhadap Karyawan yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat 
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya, setelah melampaui batas 12 (dua 
belas) bulan, mendapatkan : 
(1) Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) PKB; 
(2) Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) PKB; 
(3) Uang penggantian kerugian sesuai ketentuan pasal 61 ayat (4) PKB. 

d. PHK terhadap Karyawan dalam hal terjadi perubahan status Perusahaan dikarenakan 
penggabungan (Merger), dan Karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka berhak 
atas : 
(1) Masa kerja x 2 (dua) x upah penuh 
(2) Uang penggantian kerugian sesuai ketentuan pasal 61 ayat (4) PKB 15 % x total pasal 61 ayat 

(5) huruf d angka 1. 
e. PHK terhadap Karyawan dalam hal terjadi perubahan status Perusahaan dikarenakan 

penggabungan (Merger), Pengusaha tidak bersedia menerima Karyawan di Perusahaannya, maka 
berhak atas : 
(1) Masa kerja x 5 (lima) x upah penuh 
(2) Uang penggantian kerugian sesuai ketentuan pasal 61 ayat (4) PKB 15 % x total pasal 61 ayat 

5 huruf e angka 1. 
f. PHK terhadap Karyawan karena Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus, 

maka berhak atas : 
(1) Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) x 1 (satu); 
(2) Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) x 1 (satu); 
(3) Uang penggantian kerugian 15 % x (total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja); 

g.  PHK terhadap Karyawan karena Perusahaan pailit berdasarkan keputusan yang dinyatakan oleh 
lembaga yang berwenang, maka berhak atas : 
(1) Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) x 1 (satu); 
(2) Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) x 1 (satu) 
(3) Uang penggantian kerugian 15 % x (total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) 

7) Jika perusahaan mengadakan pensiun dini, maka atas hak-hak karyawan akan diatur oleh pengusaha 
yang melibatkan pengurus serikat pekerja 
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BAB XVI 
PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN 

Pasal 62 

Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama 

1) Untuk Karyawan yang akan memasuki usia Purna Bakti, Perusahaan memberikan Masa Persiapan 
Purna Bakti (MPP) 6 (enam) bulan, apabila Karyawan tersebut pejabat di Struktural maka jabatan yang 
diduduki dibebas tugaskan dari jabatannya dan tetap diberikan upah penuh sebagaimana gaji terakhir 
yang diterima 

2) Perusahaan akan memberikan uang penghargaan dalam rangka pembinaan kewirausahaan kepada 
karyawan yang memasuki masa persiapan purna bakti dengan perincian sebagai berikut ; 
a. Pelaksana sampai dengan Supervisor Rp. 12.000.000,- 
b. Manager Rp. 12.500.000,- 
c. General Manager Rp. 13.000.000, 

 
BAB XVI 

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN 
Pasal 63 

Perubahan dan Perpanjangan 

Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan, setelah 
ditandatanganinya surat perjanjian ini. 

 
 

BAB XVII 
MASA PERALIHAN 

Pasal 64 

Peralihan 

1) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengajukan perubahan atau penambahan isi Perjanjian Kerja 
Bersama ini, maka pihak yang mengusulkan harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pihak yang lainnya. 

2) Sebelum perubahan / penambahan yang diusulkan disetujui oleh kedua belah pihak, maka ketentuan 
yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku. 

3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Bersama  berakhir  dan  tidak  ada perubahan dan atau penambahan 
yang diusulkan oleh para pihak, maka masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini dianggap diperpanjang 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 
 

BAB XVIII 
PENUTUP 
Pasal 65 

Penutup 

1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang bertentangan dengan Ketentuan ketentuan 
dalam PKB ini untuk segera diperbaiki. 

2) Semua Keputusan Direksi yang merupakan Peraturan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari 
pada Ketentuan-ketentuan isi PKB, dirundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja Forum 
Komunikasi Karyawan Persero Batam 
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TIM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. PERSERO BATAM 
Tahun 2021-2024 

 

PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) 
Serikat Pekerja 

Forum Komunikasi Karyawan PT.Persero Batam  
(SP-FKK-PB) 

 
1. 

 
Mulyadi Dwi Hariyanto 

 
Ketua 

  
1
. 

 
M. Rifkon Arditra 

 
Ketua 

 

2. Herrys Yanti Sekretaris 
 

2
. 

Leila Rahimi Sekretaris 
 

3. Djumadi Anggota 
 

3
. 

Gathot Vollyantono Anggota 
 

4. Agus Susanto Anggota 
 

4
. 

Reksinaldus Arnold Anggota 
 

5. Ardiansyah Anggota 
 

5
. 

Yan Syazali Anggota 
 

6. Wasianto Anggota 
 

6
. 

Nemi Gusti Anggota 
 

7. Sondang Elvina S Anggota 
 

7
. 

Arton Manulang Anggota 
 

8. Sufiyandi Anggota 
 

8
. 

Arman Anggota 
 

9. Apialdi Alfisyah Anggota 
 

9
. 

Parulian Lumban T Anggota 
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