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YISI & l,lrcI
PT SSl,fA IS]{A If{DnA (persero}

VISI:
M*njndi regio nal leader di bidang rnanufaktur industry
dan nnesin dieseJ berteknologi tinggi dan ramah
Iingkungan

HT$I I

1)

2)

fi4ernperkuat kompetensi bidang manufaktur dan
konstruksi ya ns mamBu beradaptasi dengan
kemajuan teknolog i i nforrnasi.
Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu

menjawab tuntutan pas?[ standar regulasi yang

3)

berlaku dengan harga yang kompetitif.
Menumbuhkan in*vasi untuk meningkatkan efisiensi

pr0ses produksi disertai dengan peningkatan

kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing
produk"

4) $oluffon Prorider ori*ntafion

melalui

bisnis
bisnis dalam satu

t*rintegrasi baik sesarna unit
perusahaan ataupun sinergi BUMId dan mitra
strategis dengan pihak ke-tiga.
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Serikat H<erja PT B8"l

TUJUAN PERUSAHAAN
1) Sebagai masyarakat industry bertekad membangun kepercayaan dan
kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan.
2) Turut mewujudkan ihdustry nasional'yang mandiii'dan berdaya saihg dalam
hal inovasi dan tehnologi untuk mendukung industry hulu dan hilir.

3) Meningkatkan kandungan TKDN untuk setiap produk dan jasa yang
dihasilkan perseroan.

4) Mendukung dan turut berpaftisipasi untuk mensukseskan program
penterintah dib,idang' lelistrikan dan tol mariUme'serta' pembangunan
infrastruktur lainnya.

5) Mendukung program pemerintah dalam menghasilkan devisa bagi Negara
melalui ekspor produk unggulan.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
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SASARAN PERUSAHAAN
Menjadikan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai
perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi
aensan dukungan struktur moda+ srflnSer daya mamrs$a dan
budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga

melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar
perusahaan diharapkan memberikan kepuasan kepada semua
stake holder.

.1
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NILAI
l)Care

/

- NILAI PERUSAHAAN

Peduli

Kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan pekerja dan penerapan prinsipprinsip HSE yang berstandar internasional.

2) Competency

I

Kompetensi

Dil(€lol€. otrelq. sursber deya. $ranusia. pr+fessional, m€rni$ki. t€l€nta. dsn.
penguasaan teknis yang tinggi serta berkomitmen dalam membangun
kemampuan riset dan pengembangan.

3)CostumerFocus

/

FokusPelanggan

Berorientasi' pacta kepentihgan pelanggan dbn berl(omjtmen untuk
memberikan pelayanan prima pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip
komersial yang kuat,

4)Competitive

/ Kompetitif

Mampu berkompeHsi' dalam skala regional maupun ihternasional,
mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya
dan menghargai kinerja.

S)Continues Improvementl Perbaikan/penyempurnaan
Terus Menerus
Komitmen untuk memajukan perusahaan dengan pertumbuhan kineria dari
waktu ke waktu guna mengamankan kepentingan stakeholder kunci.

5)Commitment

/

Komitmen

Komitrnerr terhadap aturarr main seta rerryelerrggaraarr bisnis sesma sslraf
dan beretika melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen resiko dan tata
kelola organisasi yang modern, transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
serta independensi.
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TAGE

l.

BALANCE

TINE

-

PERIN'Af{AAN

( MATNTATNTNG BALANCE rN EVERY ASPECT )

K€sei mba ngan dala m aspek Perusahaan-Keluarga

Jasmani-Rohani; dll.

; Hak-Kewajiba

n

;

2. BUSTNESS ( GTVTNG THE BEST PROFTT )
Berbisnis harus memberikan keuntungan untuk hidup seluruh stake
holder.

3.INNOVATION ( BRTNGTNG NEW THrNG FORWARD )
Selalu berusaha mencari yang terbaik.
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BB1'

STRATBGI PERI}SAHAA}*
1) Memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan untuk
menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia.

2) Penguatan kemampuan pemasaran dan engineering serta fasilitas
produksi untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian pesanan
dan peningkatan efisiensi produk.
3) Penerapan sistem informasi manajemen

untuk meningkatkan

kecepatan dan ketepatan data serta meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan.

4) Penguasaan tehnologi dan inovasi untuk memperkuat daya saing

produk unggulan dan penciptaan produk baru

ataupun

menciptakan bisnis baru bagi perusahaan.
S) nekemposis+ Surnbes Day* llan+u$* (SDl+)

6) Optimalisasi asset-asset non produksi, restrukturisasi permodalan
dan utang perseroan.
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Serikat PekErja PT BBI
MUKADDIMAH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa dan atas
berkat rahmat-Nya, Serikat Pekerja Pf Boma Bisma tndra (Persero) (5p Fr E:Bf)
dengan pihak Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero) telah berhasil menyusun
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019-2027 yang didalamnya menampung
aspirasi karyawan dan kepentingan Perusahaan dalam rangka menuju suatu hubungan
kerja yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan semanqat yanq tercermin dalam
hubungan Industrial Pancasila (HIP).
Dalam rangka mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka
Pengusaha dan Serikat Pekerja merupakan mitra dalam usaha untuk meningkatkan
ki$erj+ Fer.usahaan. rr+e{+lsj. Beningkatan produ{<Ei#itas yaflg. j{*ga ber€$i r*en3'aga
kelangsungan usaha Perusahaan guna perbaikan dan kemajuan taraf hidup pekerjanya,
serta meningkatkan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan harkat dan
martabat Pekerja sebagai asset berharga perusahaan.
Untuk itu diperlukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar dalam mewujudkan
Hubungan Industrial di Perusahaan yang merupakan hasil musyawarah untuk mufbkat
antara Pengusaha dan Serlkat Pekerja bertujuan I
1. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
2. Menciptakan ketenangan serta kenyamanan bekerja dan berusaha.
3. Meningkatkan produktifitas karyawan dan perusahaan.
4. Membina, menjaga dan meningkatkan disiplin karyawan,
5, Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan.
Agar tujuan dimaksud dapat berjalan, maka i
a. Fer.usdraaa mer+etap+en l€bijaktn .untuk rner*bina. dan fi+er*g$argai
karyawan sepadan dengan kemampuan, keahlian, kreativitas, tingkah laku,
maupun disiplin sesuai harkat dan martabat karyawan secara adil.
b. Karyawan memberi kontribusi yang memadai dilandasi semangat
profesionalisme, loyal, dan berdedikasi kepada perusahaan, serta disiplin
dalam iklim kerja yang terbuka dan saling mendukung, menghormati,
menghargai, dan saling mengingatkan,
Untuk mencapai tujuan bersama baik perusahaan maupun Serikat Pekerja memerlukan
adanya suatu aturan yanq dituangkan dalam bentuk PerjAnjian Kcrja Bersama (PKB)
sebagai pegangan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Undangundang yang berlaku diantaranya :
1) Undang-undang Nomor
Pekerja / Serikat auru.lr.

: 21 tahun 2000 tanggal 4 Agustus

2) Undang-undang Nomor

2000 tentang Serikat

: 13 tahun 3003 tanggal 25 Maret 2003 tentang
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Ketenegakerjaan,

3) undang-undang nomor

4)

: 2

tahun 2004 tanggal 14 lanuari 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Keputusan Presiden Nomor : 83 tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998 tentang Ratifikasi
Konvensi ILo Nomor : 87 tahun 1948 tanggal 17 Juni 1948 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Beroganisasi,

5) Peraturan Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

:

per/08/S4e#.fU/2006. taoggal,29. t!4ar€t 2005.tenia$g.PeruJbahan Keputusan Mentefi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-48/Men/Iv/2004 tentang Tata cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama,
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor:37lpUU-lX/2011 tanggal 6 September
2ott tentang Perusahaan daiam melakukan pemutusan lltrbungan Kerja harus
sudah memiliki keputusan hukum tetap.

i

6)

Disamping undang-undang dan ketentua-ketentuan tersebut diatas pKB ini juga
berpegang teguh pada nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila
da+ llndang-undang. Sasar 1945. yang. telah ts{$buh .dan. ,berkernbang= dalarn
kepribadian bangsa Indonesia, yauit :

a) Suatu hubungan kerja yang
b)

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bekerja
adalah bentuk pengabdian kepada Alloh Yang Maha Kuasa.
Suatu hubungann kerja berdasarkan kemanusiaan yang. adil dan beradap., tidak
menganggap bahwa pekerja karyaan sebagai factor produksi semata, tetapi
sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya,
Suatu hubungan kerj yang didalamnya memiliki tujuan yang dapat mendorong
persatuan dan kesatuan serta ditujukan untuk kepentingan bersama guna mencapai

/

c)

tujuan Per.usa.lraan.
d) suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai
mufakat demi kepentingan bersama.
e) suatu hubungan kerja yang mendorong kearah terciptanya kesejahteraan bersama,
f) Karyawan merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan kinerja dari

g)

perushaan.
Imbalan dan jaminan social yang baik dan adil akan mendorong karyawan dalam
peningkatan kemampuan dan gairah kerja guna mencapai sesuatu yang lebih baik
dalam pekerjaannya.

h) Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah hak
setiap karyawan oleh karena kemampuan dan kreativitas senantiasa akan
dikembangkan dalam peningkatan efektifitas dan produktifitas kerja sesuai
kebutuhan pekerjaan.
+) Kesempatarl ufitrk mengembangkaJr' karir di per-usatraan= tertuka bagi.
s€tiap
karyawan yang berprestasi tanpa membedakan suku, Agama, Ras,Usia Jenis
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kelamin dan segala jenis perlakuan diskriminatif lainnya.
Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adanya kejelasan yang mengatur
hak dan kewajiban kedua belah pihak, karena baik perusahaan maupun serikat pekerja

telah menyadari mempunyai kepentingan saling berkaitan dan bekerjasama saling
menguntungkan,

Akhir kata, semogE. selur.uh. l(aryawafi. dafi. Iuaflajer$en.

p.T Boirla. Bisr]xa. I$dr3.

{p. ersero).

melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dengan sungguh-sungguh,
bertanggung jawab, dan penuh dengan semangat revolusi untuk melakukan
perubahan dan perbaikan perusahaan secara berkelanjutan.

- Tuhan Yang Ffaha Kuasa atas alam semesfa, memberikan berkat-Nya
kepada kita bersama dalam mewujudkan cita-cita luhur untuk mengembangkan
perusahaan dan mensejahterakan seluruh karyawan PT Boma Bisma Indra (persero)

Semoga Ffllah

Amin, Amin, Ya Robbal'alamiin.
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BAB I
UMUM

Pasal 1
Pihak-Pihak Yang Membuat Perjaniian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya disingkat PKB) ini dibuat dan dilaksanakan
bersama-sama a ntara:
t. PT 8ofira Bisnr-a Indra (fersero), Perusdhadfi defig.dn kegiatafi dam bidang
Konversi Energi dengan akte pendirian perusahaan Akte Notaris Hj. Eva Fitri
Sagitarina, SH., Nomor 7 Tanggal 7 Agustus 2019, perihal Pernyataan Keputusan
Rapat Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan PT Boma Bisma Indra (Persero) yang diwakili oleh Yoyok Hadi
Satriyono (Direktur tltama) yang. bertindak. mewaHli .Perusahaan ber.dasarkan
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Nomor :
SK-168/MBU/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian, dan
Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma
Indra dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT Boma Bisma Indra
(Persero), berkantor pusat di Surabaya,
yang selanjutnya disebut "Perusahaan".

2. Serikat Pekerja di lingkungan

PT Boma Bisma Indra (Persero) yang sudah terdaftar
di Kantor Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan sudah memberitahukan kepada
Perusahaan,. dalam hal ini diwakili oleh 1 (satu) Serikat Pekerja, yaitu:

Serikat Pekerja PT BBI (Persero), dengan No.

Pendaftaran:

250/LL4L/436.6.L2/IlI/20t4, tanggal 12 Maret 2014, yang beralamat di Jl. KH. Mas
Mansyur 229 Surabaya dalam hal ini di wakili oleh SUPRIYANTO Ketua Umum
Serikat Pekerja PT Boma Bisma Indra (Persero) dari dan oleh sebab itu bertindak
untuk dan atas nama Serikat Pekeda PT Boma Bisma Indra (Persero) yang.
selanjutnya disebut sebagai SP. PT BBI (Persero)
Yang selanjutnya disebut "Serikat Pekerja".
Pasal 2
Maksud dan Tujuan PKB

1.

Maksud dibuat PKB ini adalah untuk mengatur hubungan kerja antara karyawan
dengan pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat keda yang
diatur dalam peraturan ketenagaken'aan, guna menciptakan kondisi hubungan kerja
yang harmonis, serasi, aman, tertib; sa+ing fiefig+roffiati dan tstapainya
keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak, berdasarkan dengan prinsipprinsip Hubungan Industrial Pancasila sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

A
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:

Mengatur dan menyeimbangkan, serta memperjelas hak-hak dan kewajibankewajiban yang. harus dipatuhi oleh Perusahaan, Serikat Pekeda dan Karyawan.

b. Memperkuat hubungan kerja di Perusahaan, menjaga keharmonisan,
ketenangan, ketentraman dan ketertiban dalam Perusahaan berdasarkan
Hubungan Industrial Pancasila (HIP).
c. Manjaga serta meningkatkan kelancaran kegiatan operasional Perusahaan.

Mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang
meffyangkut hubungdrT induskial anLara Perus-aha-dfi deftg-dn Serikat Pekerja dan
atau karyawan melalui musyawarah.
e. Menciptakan produktivitas karyawan dan perusahaan
f. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
q. Meningkatkan daya saing perusahaan.
d.

Pasal 3

Lingkup PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini bersifat intern antara perusahaan dengan
Serikat Pekerja dan berlaku bagi Perusahaan dan seluruh karyawan yang

2.
3.

mernpunyai hubufig.an *erja derrgarr Perusahaan.
Pelaksanaan lingkup PKB ini tetap memperhatikan semua ketentuan didalam
Undang-undang dan Peraturan Perundangan bidang ketenagakerjaan baik yang
berlaku saat ini dan atau yang akan datang, yang saling mengikat antara
perusahaan dan karyawan yang diwakili oleh 1 (satu) Serikat Pekerja.
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat aturan baru perundangan ya ng. lebih baik
dari PKB, maka akan mengikuti Peru nda ngan -unda ngan yang berlaku, dengan
terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama antara perusahaan dengan Serikat
Pe ke rj

a.

Pasa! 4
Kewajiban Para Pihak Pembuat PKB

1.

Kedua belah pihak secara berkala berkewajiban menerangkan isi, maksud dan
tujuan PKB ini kepada seluruh jajaran Manajemen Perusahaan dan seluruh

Karyawan.
2. Kedua belah pihak wajib untuk mentaati seluruh isi PKB ini dan bertanggung jawab
melaksanakan hal-hal yanq tertuanq di dalamnya.
3. Kedua belah pihak wajib menjaga serta memelihara hubungan kerja yang baik
demi ketenangan kerja dan ketenangan usaha dalam Perusahaan demi
kelangsungan hidup Perusahaan.
4. Kedua belah pihak wajib saling mengingatkan dan menegur baik secara lisan
atau tertulis apabila salah satu pihak dianggap tidak mentaati isi PKB yang telah
disepakati'
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Pasal 5

Pengertian dan Istilah-Istilah Dalam PKB
1. Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara
(AUMS{)'bernama Pl' Boma Bisma lfidra(Persero) dis.iflgkat PT BBI f'ersero).
2. Home Ease adalah tempat awal karyawan ditempatkan dalam organisasi
perusahaan.

3. Unit Ke4ja adalah Seluruh Fungsi Organisasi yang ada di PT Boma Bisma Indra
(Persero) baik di dalam maupun di luar negeri.

4.

5.

Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya di singkat PKB adalah merupakan

perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan
tata cara pelaksanaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Direksi adalah pengelola Perusahaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat
Umurn Pem€g€eg Saham. (RUFS), yang terdiri dar.i.para .Dir€ktur dan dipirnpjn oleh
Direktur Utama sebagai pejabat tertinggi dalam Perusahaan atau disebut
pengusaha.

di Perusahaan dan
mempunyai ikatan hubungan kerl'a dengan menerima gajilupah/im ba la n jasa dari
Perusahaan,
Karyawan adalah setiap pekerja/buruh yang bekerja

7. Serikat Pekerja adalah

Serikat Pekerja yang sudah terdaftar pada Instansi
Tenaga Kerja dan sudah memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada
Perusahaan, sesuai Undang-Undang RI Nomor : 21 tahun 2000, tentang Serikat
Pekerja atau Serikat Buruh.

8:
9.

Caton l(aryawan Tetap adalah seseorang yang Hah tulus proses seleksi dan
sedang menjalani masa percobaan yang diikat dengan surat perjanjian kerja.
Masa Percobaan adalah masa yang harus dijalani oleh calon karyawan tetap
selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sejak hari pertama menjalani masa
percobaan.

10.

Karyawan Tetap adalah karyawan yang memenuhi persyaratan dan diangkat
melalui Surat Keputusan Direksi dengan Gaji Pokok dan tunjangan -tunja nga n nya
sesuai Pasal Penggajian yang berlaku.

11.

Karyawan Perbantuan adalah Karyawan yang diperbantukan pada
perusahaan atau instansi

la

anak

in.

L2,

Karyawan Penugasan adalah karyawan yang ditugaskan pada anak Perusahaan
atau instansi lain yang dilakukan dengan Perjanjian Kontrak.

13.

Karyawan Aktif adalah karyawan yang masih bekerja dan atau masih tercatat
dalam administrasi perusahaan.

14. Karyawan Tidak Aktif adalah karyawan yang menjalani Cuti sakit yang
berkepanjangan, cuti diluar tanggungan perusahaan, ditugaskan pada anak

m
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perusahaan dan yang menjalani MPP.

Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan yang bekerja pada Perusahaan dengan
ikatan kerja untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu.
16. Tenaga Borongan adalah karyawan yang bekerja pada Perusahaan dengan ikatan
perjanjian kerja untuk melaksanakan pekerJaan tertentu yang bersifat borongan
dengan menerima bayaran tertentu berdasarkan sifat maupun jenis pekerjaannya,
misalnya bongkar/ muat barang, pengiriman barang, perbaikan,dll.
17. Keluarga Karyawan adalah Suami / Istri dan anak karyawan yang terdaftar pada
15.

Perusahaan.

18.

Istri / Suami

adalah seorang istri

Perusahaan.

/

suami yang sah dan telah terdaftar pada

19. Anak adalah anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang sah menurut
hrrkum dengan jurnlah, maksimurn 3 {tiga) orang, ,belurn berpenghasilan sendirj
atau berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah kawin / nikah
serta telah terdaftar pada Perusahaan.
20.

Ahli Waris adalah janda/ duda dan anak. Apabila ahli waris tidak ada,

maka

berlaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2I. Gafi Pokok adalah suatu imbalan dasar dari Perusahaan kepada

karyawan atas

suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, yang besarnya sesuai dengan
pasal penggajian yang berlaku.

22. Gaji Tetap adalah penghasilan bulanan yang diberikan Perusahaan kepada
karyawan terdiri dari gaji pokok ditambah tu nja ngan-tu nja nga n tetap, tidak
termasuk prajak
23.

Gaji Bruto adalah

25.

Tunjangan adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh karyawan yang

penghasilan bulanan yang diberikan Perusahaan kepada
karyawan terdiri dari gaji pokok ditambah tunjanga n-tunjangan tetap dan tidak
tetap, tidak termasuk pajak
24. Eselon, Grade dan Indeks adalah tinqkatan sistem Karir Karyawan yang
berkorelasi dengan Sistem Imbal Jasa (Remunerasi) Perusahaan.
diatur sebagai berikut;

E.!;1EieESaglglap adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh karyawan
secara teratur petnbayarannya dan ti6r terilcat oleh ketid<-ffiiran karyawari
yang diijinkan dan bersifat melekat kepada seluruh karyawan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 (Tunjangan Tetap al. : Tj. Keluarga, Tj.Perumahan,
Tj.Fungsional, dan Tj.Peralihan)
b.

Tunianoan Tidak Tetao adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh
karyawan secara teratur p€mbayarannya tetapi terikatoreh Kelradiran atau yang'
ditentukan dengan persyaratan khusus (Misal tunjangan: Transport, Jabatan,
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Profesional, Kemahalan, dll yang sejenis dengan makna tersebut diatas)
26.

27.

Fasilitas adalah pemberian kemudahan dari perusahaan kepada karyawan berupa
sarana kebutuhan dan atau bentuk lain yang penggantinya diperlukan untuk
letancmar pela*csana an tugas
Tugas lapangan/Detasering adalah Penugasan karyawan oleh Perusahaan
sehubungan dengan pekerjaan diluar home base dalam kurun waktu tertentu (lebih
dari 14 hari kalender) untuk waktu pertama di lapangan dan karyawan harus
meninggalkan keluarganya

28.

Tunjangan Lapangan adalah suatu nilai tertentu yang diberikan kepada
karyawan yang bertugas meninggalkan keluarga (detasering) sesuai jenjang

jabatannya dilapangan, dan tidak terkait dengan jabatan di Home Base.
29.

Peiabat pengganti karyawan Detasering adalah pejabat sementara yang
menggantikan pejabat yang ditugaskan detasering di Iapangan dengan
mendapatkan tunjangan yang semestinya, dan nilai jabatannya bersifat sementara.

30.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja

antara

perusahaan dengan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
31.

Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh perusahaan kepada
karyawao. atas pr.estasi. tertentu.atau hal hal klrusus dafi yang bersangkuta-a-

32. Tunjangan Hari Tua adalah suatu jaminan kesejahteraan bagi karyawan dan
keluarganya yang telah diberhentikan sebelum atau pada akhir masa kesepakatan.
33. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah suatu jaminan Kesejahteraan bagi karyawan
yang telah diberhentikan sebelum atau pada akhir masa kepesertaan dalam bentuk
pernbayaran sekali gus.
34. Pensiun

/

Purna Bhakti adalah berakhirnya masa kerja karyawan tetap pada saat

mencapai usia pensiun.

Pensiun Dini adalah program yang ditawarkan kepada karyawan yang memenuhi
persyaratan tertentu.
36. lrlPP (Masa Persiapan Pensiun) adalah Masa Pembebas tugasan selama 1 (satu)
tahun sebelum Usia Pensiun Normal (UPN).
35.

37. Masa

Kerja adalah waktu kerja yang dualani karyawan secara terus

menerus
dihitung sejak tanggal yang bersangkutan bergabung dengan perusahaan.
38. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan
yang melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan karyawan yang secara
lengkap tertuang dalam Peraturan Hukum Disiplin Karyawan Perusahaan (PHDK).
39.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada karyawan oleh
perusahaan karena melanggar peraturan disiplin.

40. Insentif adalah suatu imbalan jasa yang berupa uang diberikan kepada individu,
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kelompok kerja atau unit kerja atas prestasi yang dicapai.

41. Bonus adalah suatu imbalan jasa berupa uang kepada seluruh karyawan yang
didasarkan pada laba bersih Perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Menaker No:
SE-€7'/rilENl199€'

42. Hubungan

Industrial (HI) adalah hubungan kerJa yang harmonis

antara
Perusahaan dengan karyawan yang menganggap satu sama lain sebagai mitra
usaha yang saling membutuhkan dengan berdasarkan Pancasila.
43, Solvabilitas adalah perbandingan antara total aktiva dan total hutang perusahaan
pada saat tertentu.
44. Spin off
Restrukturisasi
Efisiensi adalah pengurangan karyawan yang
disebabkan adanya penataan organisasi dan efisiensi biaya.
45. Cuti adalah suatu kelonggaran / ijin kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada
Lraqraw367lu*rirati un$Jk tidak rnasuk bekerja. da.larn. rdakbu t€rtentu46. Atas Permintaan Perusahaan (APP) adalah program pengurangan karyawan
atas program perusahaan.

/

/

Istirahat Panjang adalah istirahat yang diberikan

perusahaan kepada karyawan
(enam)
tahun secara terus menerus pada perusahaan
setelah menjalani masa kerja
yang sama.
48. Kecelakaan Kerja adalah peristiwa
kecelakaan yang menimpa karyawan pada
saat berangkat kerja di tempat kerja dan atau saat pulang ke{a sebagaimana
ketentuan dalam BPJS Ketenagakerjaa n.
47.

/

/

if
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II

PENGAKUAN PERUSAHAAN TER,HADAP SERIKAT PEKERJA

1.

Pasal 6
Pengakuan dan Fasilitas Serikat Pekerja
Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi yang sah yang
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya dan atau yang diberi Surat
Kuasa oleh karyawan. yang. bukan anggota{rya t€tapi .masih firerflpunyai h$Sungankerja dengan perusahaan.
Perusahaan memberikan fasilitas dan kemudahan untuk terselengga ranya kegiatan
bagi pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja, selama kegiatan itu dimaksudkan
untuk kemajuan para anggotanya dan perkembangan hubungan yang baik dengan
pihek perusahaan dan tidak berafi{iesi pada organjsasi po{itik t€rt€{rt{.

3.

Setiap karyawan bebas menjadi anggota Serikat Pekerja yang sudah diakui oleh
Perusahaan.

5.

7.

Karyawan yang dapat menjadi pengurus Serikat Pekeda adalah semua anggota
Serikat Pekerja, kecuali yang tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang
berlaku.
Yang berhak melakukan dialog dengan pihak perusahaan adalah Ketua Umum,
Ketua, Sekretaris dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja.
Komunikasi antara Serikat Pekerja dan perusahaan dilakukan secara periodik
sekurang-kuranlnya satu hulan sekajj untulmenyampaik?n i.nfornasi sEcara umum.
Atas permintaan secara tertulis dari Serikat Pekerja, Perusahaan wajib memberikan
keterangan yang diperlukan tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan
ketenaga kerjaa n.

8.
9.

Dalam aktivitasnya secara institusional, Serikat Pekerja harus tunduk kepada
Perjanjian Kerja Bersam-a ini trar Psattran Perund-angan yarg Mala:.
Perusahaan memperhatikan usulan tertulis dari serikat pekerja tentang penyusunan
RKAP yang menyangkut tentang kesejahteraan karyawan dan ketenagakerjaan.

Pasal 7
Pengakuan Serikat Pekerja Terhadap Perusahaan
1. Serikat Pekerja mengakui bahwa perusahaan mempunyai hak untuk mengatur,
mengelola dan menjalankan usahanya sesuai kebijaksanaan perusahaan, sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Republik
Indonesia serta segala ketentuan yang terdapat dalam PKB ini.
2.

Sagai
berta

part{rer /pe.ndukring utam+ bis{ris penrsahaan; 9edk€t Pek€rj'* fianrs
ngg u ngjawa b terhadap para anggotanya untuk bersama-sama berpartisipasi

meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja.

Af
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Demi lancarnya usaha perusahaan, Serikat Pekerja mengakui kebUakan perusahaan
yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan atau Peraturan
Perundangan yang berlaku, dimana kebijakan tersebut dapat dikeluarkan setiap
waktu sesuai dengar perkernbalrgan dan keperluan Peflrsafiaan.

Pasal 8
Ketentuan dan laminan Penyelenggaraan Kegiatan
Bagi Serikat Pekerja
1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PKB ini, Perusahaan tidak akan
menghalang-halangi Pengurus atau wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja untuk
melaksanakan tugas-tugas organisasi atau memenuhi pangggilan Pemerintah guna
kepentingan organisasi atau Negara dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai
karyawan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
2.

Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan memberikan dispensasi

untuk

menjalankan fungsi organisasi;
3. Sesuai kebijakan Dlreksi, Perusahaan akan memberikan bantuan kepada Serikat
Pekerja dan atau wakil-wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja sesuai kemampuan
sebagaimana dUelaskan pada ayat (1) di atas;

4. Permohonan dispensasi untuk melaksanakan sebagaimana tersebut dalam ayat (3)
disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis, setelah terlebih dahulu
dikoordinasikan dengan atasan langsungnya sekura ng-ku ra ngnya 2 (dua) hari
sebelumnya.

5. Serikaf PekeEa msrjami.o halrwa pernogokal dar unjuk rasa hanya akan
dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila upaya musyawarah sudah tidak
dimungkinkan, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundangan
yang berla ku.
6. Pekerja yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk oleh
Pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tindakan
diskriminatif atau tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan/
Atasannya oleh karena fungsinya sehingga tidak menghambav mengahalangi karir
yang bersangkutan dalam perusahaan.
7. Perusahaan memberitahukan kepada Serikat Pekerja perihal penutupan (tidak
beroperasinya Perusahaan) dan/atau akan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
pengadilan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Peraturan Perundangan
yang berla ku.
8. Untuk suatu keperluan tertentu, Pengurus Serikat Pekerja dapat memanggil

anggotanya secara tertulis dengan tembusan kepada atasannya,

sepengetahuan

/

dan

izin atasan langsung.

4{fh,,;l

Boma Bisma lndra

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2A21

ffi
'46'-"^fl

Serikat Pekerja PT BBI

r.-

n
rIjr,"i l.r ?asi seri kat pekerja
1. untuk menunjang program dibidang sosiar serikat pekerJ'a bagi anggotanya,
Perssahaan dapat membantu' pelaksanaannya dengan"berpedoman.
i"tentuan.
petunjuk pelaksanaan Serikat pekerja sesuai kemampuan perusahaan.ia+a.
Fasi t ata s ou

2. Perusahaan menyediakan ruangan kantor bagi masing-masing serikat pekerja
dengan perlengkapan termasuk papan nama di d;bm ling[ungan [erusahaan.
3, Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi serikat peke{a pada lokasilokasi yang mudah dibaca Karyawan di dalam lingkungan perusihaan. sebelum
pengumuman tersebut ditempelkan pada papan pengumuman maka 1(satu) salinan
(contoh) pengumuman tersebut akan disampaikan kepada perusahaan.Atas
permintaan tertulis serikat Pekerja, perusahaan dapat memberii<an ijin serikat
Pekerja mengadakan rapat/pertemuan dengan para anggotanya pada ruingan milik
perusah*an. dengan. r*er*injarnkas. peralata+= y+ng. diper-tu{<a+.
4. Atas permintaan tertulis serikat pekerja, perusahaan dapat memberikan ijin Serikat
Pekefia mengadakan rapaflpertemuan dengan para anggotanya
pada ruangan milik
.
perusahaan dengan meminjamkan peralatan yang diperlukan
Fa6a+ 10'

Pemungutan luran Wajib Bagi Anggota Serikat pekerja
Atas permintaan serikat Pekerja, perusahaan membantu melaksanakan pemotongan upah
pekerja
Karyawan untuk
.iuran anggota serikat

atas persetujuan Karyawan dengan befoedoman
aiitur oten

pad.a ketentuan dan petuniuk Pelaksanaan dari Serikat Pekerja dan pengelolaainya

Serikat Pekerja.

Pasal ll
Perubahan pengurss Serikat pekerja
Serikat Pekerja memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan instansi terkait bila

terjadi penggantian pengurus

Pasal 12
Pendidikan Dan pelatihan Untuk pengurus Dan Anggota
untuk memperlancar jalannya organisasi serikat pekerja. maka perusahaan memberikan

bantlan fasilitas kepada Serikat Pekerja berupa kendaraan dan bantuan dana untuk pendidikan,
dan p€latihan y€ng b€r*ait€{r.d€ngafi. €rgaflisasi. Ser{kat Fek€rts s€suai, tiernampuan.

perusahaan

Boma Bisma lndra

PER'ANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 202A

ffi
'fuo,-$rdi

Serikat Pekerja PT BBI

III

BAB
HUBUNGAN KERJA

Pasal 13
Status Karyawan
Status karyawan terdiri dari:

1.

a) Karyawan Tidak Tetap
b) Calon Karyawan Tetap

c)

Karyawan Tetap

Apabila Perusahaan melakukan Kerja Sama Operasi secara penuh (total kontrak
manajemen) maka Perusahaan melibatkan Serikat pekerja pada saat pembahasan
status dan hak Karyawan.

2.

Pasal 14
Penerimaan Karyawan
Apabila ada lowongan pekerjaan yang perlu diisi, maka perusahaan melakukan
proses seleksi secara terbuka sesuai dengan prosedur yang berlaku serta status
Serikat Pekerja..
Lowongan pekerjaan harus diisi oleh pelamar yang telah memenuhi persyaratan
profesionalisme dan administrasi, diutamakan dari dalam yang terlebih menjadi
karyawan kontrak/THL.

kea n.ggotaan

3.

Perusahaan memberikan informasi perihal data kebutuhan karyawan baru, formasi
iabatafi yafig perlu' diisi. dan- I atau. jumlafi karyawan-temkhifi

Pasal 15
Masa Percobaan
1. Pelamar kerja yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima maka diikat
dengan konffi nrasa percoha-an selarna 3 (tigd)'bulan dan trapat- ttiperpaniang
untuk 1 (satu) kali serta wajib untuk menyerahkan asli ijasah terakhir padi
Perusahaan.

2. Masa Percobaan dimaksudkan sebagai penyesuaian

dan untuk

mengetahui

perkembangan/ kesanggupan/ kemampuan karyawan serta mem6erikan
Icseyrrpatafi kepatfa pe11:sa*aan r:ntr:k= rrmtgurafl:asi. m, c-ara kerja d-an

kepribadian calon karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
3, Selama masa percobaan, dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktuwaktu dengan tanpa syarat apapun.
4. selama menjalani masa percobaan, calon karyawan memperoleh hak atas gaji serta
hak-hak lain yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tidak kurang dari ketentuan
UMK disetiap kota / kabupaten / dalam satu propinsi.
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5' setelah selesai menjalani masa penilaian, prajabatan selama 3 (tiga) bulan,
Perusahaan harus menetapkan status kepegawaian calon karyawan terselut secara
jelas dan tegas jika memenuhi persyaratan sebagai karyawan tetap (produktifitas

meningkat) dan sesuai dengan SOp
6. Masa kerja selama masa percobaan dihitung penuh sebagai masa
Perusahaan

7.

kerja

pada

Bahwa selama masa percobaan calon karyawan tetap yang akan melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan wajib untuk mengembalikan seluruh
biaya yang dit€luarkan-oleh Perrisafiaan

Pasal 16
Pengangkatan Karyawan
1. Atas pertimbangan Perusahaan, Karyawan yang telah selesai menjalani masa
percoba+n da{+ r*as+ peniJai+n seft+ dinyat€ka{r rr+ernenshi.{<r.iter.i+ dan persya,.at€$
yang diperlukan (setelah uji presentasi uji test (psiko dan kesehatan) oleh pihak
ketiga sesuai bidangnya. maka Karyawan yang bersangkutan harus diangkat
menjadi Karyawan tetap dengan surat Keputusan (sK) dari perusahaan, dan masa
kedanya terhitung sejak mulai bergabung dengan perusahaan.
2' Atas pertir*bangon- Per.usahaan, Ka+yawan. ti.dak t€,tas €,idak tsffnas{k t€ffige keda
asing yang dipekerjakan oleh Perusahaan) yang sudah menjalani masa tontrit< t<eda
(frwrl selama 2 (dua) tahun, dan diperpanjang 1 (satu) tihun berturut-turut pada
akhir tahun ke-3 (tiga) perusahaan harus mengadakan seleksi untuk menjadi
karyawan tetap atau menghentikan kontrak yang ada sesuai ketentuan yang
berlaku.

3. Peningkatan status THL menjadi PKWT dan seterusnya.
Pasal L7
Karyawan Perbantuan

L
2.

enrsiaJuax darr. pergEmnan gan. .katir .KErya!r,ar],. peflJsa11aan
dapat memperbantukan Karyawan ke/dari anak perusahaan atau instansi Iain.
Ketentuan pelaksanaan tentang Karyawan perbantuan ditetapkan dengan surat
Keputusan Direksi.

c,alarv]. raogd<a siner'gi.

p.

Pasal 18
Karyawan Penugasan
1. Ketentuan pelaksanaan tentang Karyawan penugasan ditetapkan dengan surat
Keputusan Direksi.

2' untuk Kepentingan Perusahaan, perusahaan dapat menugaskan

Karyawan untuk

dipekerJakan di' ana* Perusaha"n'atau +nstansi.{ain orrtut Jar+ek+rrektu tertentu;

h,t41
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BAB IV
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 19

Waktu Kerja
1. Jumlah hari kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Jumlah jam Kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam p€rhari dan 40 (empat puluh)
jam perminqqu, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

4

Surabaya : Hari Senin sampai dengan Kamis
r Jam 07.30 - 16.30 WIB
- Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
. Hari lumat jam 07.30-16.45 WIB
- Istirahat jam 11.30 - 12.45 WIB
b. Pasuruan: +tar$ Senitt santpa+ dengar famis,
e lam 07.00 - 16.00 WIB
- Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
. Hari Jumat jam 07.00-16.15 WIB
- Istirahat jam 11.15 - 12.30 WIB
3. \tbktu kerja Sattrar{i diatur sebagai ber"iktt

: 06.00-14.30WIB
: 14.00 - 22.30 WIB
Shift III : 22.00 - 06,30 WIB
Shift I
Shift II

:

di

proyek atau di lapangan termasuk satpam
kerjanp disesuaikan dengan jam
kerja di daerah lingkungan setempat, yang jumlahnya tidak akan lebih dari 40
(empat puluh) jam seminggu.
5. Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang lokasi kerjanya di kota Surabaya,

4. Waktu

kerja untuk pekerjaan

ditetagka.n 6 {enam) hari kerj+ s€min€igu dan j+m

Pasuruan, Kantor-kantor yang dimiliki Perusahaan ialah hari Sabtu dan hari Minggu.
Sedangkan. untuk karyawan )|ang bekerja di proyek atau di lapangan ialeh. hari.
Minggu. Khusus satpam hari liburnya sesuai dengan jadwal rolling.

6. Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus, Perusahaan berhak mengatur hari dan
jam kerja yang ditentukan lain, dengan jumlah jam dan hari kerja sebagaimana
dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3), harus ijin ke Instansi Tenaga Kerja, serta
rnember.itahukan. ke Serikat Pekerja.

Pasal 20

1.

Kerja Lembur
Bekerja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan sebagaimana pasal (19)
dinyatakan sebagai kerjp lembur.

2.

Untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang
mendesak, karyawan wajib melaksanakan kerja lembur apabila ditugaskan untuk
A
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kerja lembur.
3. Karyawan yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran upah lembur.
4. Tata cara pelaksanaan kerja lembur akan diatur dengan Keputusan Direksi dengan
mempertimbangkan saran dan usulan dari Serikat Pekerja.
5. Karyawan yang melaksanakan kerja lembur sekura ng- ku ra ngnya 4 jam terus
menerus wajib diberikan istirahat l jam dan makan 1 kali. Dengan diberlakukannya
lembur maksimal 3 jam per hari kerja, maka kerja lembur sekurang-kurangnya 1
jam terus menerus dilaksanakan pada jam-jam makan, wajib diberikan makan 1
kali dan waktu istlrahat tidak dihitung sebagai kerja lembur.
6.

1.

Bagi karyawan yang tidak berhak atas upah lembur, apabila diperlukan bekerja
pada hari kerja reguler diluar jam kerja maupun hari Sabtu, Minggu dan atau libur
nasional, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi kehadiran, yang
besarny+ sela,lu.dievalu+si setiap t+hun d*n ditetapkan rnelalui l(eputusan Direksi.
Pasal 21
Kerja Shift
Demi Ke{ancaran Kepentingan operasiona,l Perusahaan; Perusahaan. dapat
menjalankan kegiatannya 24 (dua puluh empat) jam sehari dengan sistem 2 (dua)
atau 3 (tiga) giliran kerja. Aturan pelaksanaannya ditentukan oleh Manajemen
Perusahaan dengan sepengetahuan pihak Serikat Pekeda.

4.

Dalam melaksanakan pergantian shift, yang akan meninggalkan pekerjaannya
hmus rnela{<ukan ser.ah t€rifiia t{gas kepeda kar.yawan per+gg€fitiny&.
Apabila karyawan pengganti ternyata tidak datang ditempat kerja pada waktu
yang telah ditentukan, karyawan yang bersangkutan dapat melanjutkan
pekerjaannya dengan pengertian kerja lembur dan mendapatkan persetujuan
atasannya (dalam hal ini ketentuan pasal. 20 ayat (5) tidak diberlakukan
Karyawan pengganti yang tidak datang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

A

f h,t-n1

mt
Boma Bisma lndra

PERJAN'IAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021

ffi
?+'/r"r}

Serikat Pekerja PT BBI

BAB V
CUTI

1.

2.

3.

Pasal 22
Cuti Tahunan
Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan sejak bergabung di
Perusahaan secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas)
hari kerja, (berdasarkan UU Ketenagakerjaan)

Berdasarkan masa kerja karyawan pada perusahaan, maka Karyawan berhak
memperoleh cuti sebagai berikut :
a. Masa kerja 1 s/d kurang dari 5 tahun : 12 hari kerja/tahun
b. Masa keda 5 s/d kurang dari 10 tahun : 15 hari kerja/tahun
c. Masa keq[a 10 tahun atau lebih
: 1g hari ke{a/tahun
selama menjalankan cuti tahunan, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan
secara penuh.

4. Karyawan yang akan menggunakan hak cuti tahunannya, wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan cuti tahunan secara tertulis selambit-lambatnya r
(satu) mirryw seHum cuti- ffin:n-an
di{aksalraierl kewali' dntukkepentingan yang tidak dapat ditunda.

ffir:f

5.

Cuti tahunan berlaku secara rolling

3

(tiga) tahun dengan tahun

yang

bersangkutan, dan penangguhannya hanya berlaku 1 (satu) kali penangguhan,
selanjutnya dinyatakan gugur, penundaan oleh atasan sampal dengan mai.iimum
G bulan. pada.tahun berikritnya..

Pelaksanaan cuti tahunan tidak boleh diganti dengan uang, kecuali sebagai
pengganti waktu cuti tahunan yang belum dilaksanakan olih karyawan yang
bekerja di Proyek dan atau diberhentikan.
7. Karyawan yang pada masa cuti tahunan tenaganya dibutuhkan oleh perusahaan
secara tertulis minimal oleh pejabat struktural 1 (satu) tingkat dibawah Direksi,
'berupa
maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi
uang, dan hak cuti
tahunannya tersebut dinyatakan telah diambil.
B. Dalam hal karyawan tidak dapat menggunakan hak cutinya Karena kegiatan
perusahaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka kayawan wajib mengajukan
permohonan cuti ke unit kerja yg menagani fungsi SDM dengan catatan
penundaan pelaksanaan cuti dari atasannya. Berdasarkan permohonan tersebut,
maka masa kadaluarsa hak cuti karyawan diperpanjang maksimum 6 (enam)
bulan. Apabila perpanjangan masa hak cuti tersebut tidak dipergunakan oleh
karyawan (dengan alasan apapun), maka hak cutinya gugur.
9. Perusahaan harus menginFormasikan hak cuti kepada karyawan secara berkala dan
6.

karyawan harus mengajukan pemohonan cuti secara prosedur;l.

Af
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Pasal 23
Cuti Besar

1.

Cuti Besar diberikan selama 3 (tiga) bulan kalender setelah karyawan bekerja
selama 6 (enam)' tahun. berturut-hjruf sejak- beqabung. di pen:sahaan tanpa
terputus.

2.

Selama menjalani cuti besar, karyawan berhak atas Gaji pokok+tunjangan
tetap.

3.

Karyawan yang akan menggunakan hak cuti besar wajib mengajukan permohonan
pelaksanaan cuti besar secara tertulis kepada atasan langsung selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti besar tersebut dilaksanakan sesuai tata
cara yang berlaku dan atas persetujuan tertulis oleh Direksi

4.

Apabila dilakukan penolakan dan atau ditunda oleh atasan minimal pejabat selevel
GM. maka karyawan akan mendapatkan penundaan atas hak cuti besar tersebut
sampai dengan maksimum 1 tahun, dan selanjutnya cuti yang belum diambil
harus diambil saat mendekati MPP, dan apabila tetap ditolak atau ditunda maka
berlaku ayat (5)

5.

Apabila pengajuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tersebut di atas ditolak
atau ditunda demi kepentingan perusahaan secara tertulis dengan alasan yang
jelas, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar
Upah (Pokok dan Tunjangan Tetap) perbulan kali lamanya cuti yang ditolak
Pencairan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai
berikut:

a
7.

1.

)

Kampenqeqi

untuk.!ti. bqsar periode I dapaldjamhjl setejah tahun. ke 7.

b. Kompensasi untuk cuti besar periode II dapat diambi! setelah tahun ke 13.
Apabila pengajuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tersebut di atas ditolak
atau ditunda demi kepentingan perusahaan secara tertulis dengan alasan yang
jelas, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar
gafi ffiok tran Turrjangran Tetap perbulan kal,i .lamanya cuti yangr ditulak.

Pasal 24
Cuti Haid, Cuti Melahirkan Dan Keguguran Kandungan
Setiap karyawati diberikan hak cuti haid selama 2 (dua) hari tiap bulan saat
mengalami haid (menstruasi)
Untuk persalinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, karyawati berhak atas
cuti bersalin. Dan yang dimaksud persalinan pertama adalah persalinan yang
terjadi sejak yang bersangkutan menjadi karyawan tetap.
Lamanya cuti bersalin adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan
1,5 {sat{r setenga+) bulan sesud€h rne{afiir*an; dan Bernroironan €uti.bersalin
harus dilampiri dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang

merawat.
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Karyawati yang telah menjalani cuti bersalin diwajibkan bekerja kembali ke
Perusahaan setelah masa cutinya berakhir.
Karyawati yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti keguguran
kandungan paling lama 11/2 (satu setengah) bulan dan harus ada surat
keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya
Selama menjalani cuti melahirkan dan keguguran kandungan karyawati tetap
menerima gaji secara penuh kecuali tunjangan transport dan tunjangan jabatan
Pasal 25
Cuti Sakit
Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit wajib menyerahkan Surat
Keterangan Dokter dan copy resep dokter
Cuti sakit diberikan bagi karyawan yang secara terus menerus sakit, dengan
menyampaikan surat keterangan dokter, paling lama 1 (satu) tahun
Dalam hal karyawan cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (2), saat kembali
bekerja kepada karyawan yang bersangkutan diharuskan membawa Surat
Keterangan Dokter bahwa yang bersangkutan dapat bekerja kembali
Pengaturan gaji selama karyawan sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat
(9) dan ayat (2)

Karyawan yang menjalani cuti sakit yang lama (lebih besar dari satu tahun)
sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berhak atas cuti tahunan dan tidak
diperhitungkan sebagai masa kerja yang ditentukan untuk hak cuti besar

1.

Pasal.2fi
Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan
Cuti diluar tanggungan Perusahaan dapat diberikan kepada karyawan yang telah
bekerja selama 5 (lima) tahun secara terus-menerus, dengan alasan:
Menjalankan ibadah keagamaan yang kedua dan selanjutnya.
b. Melahirkan anak ke 4 dan seterusya
c. Mengikuti suami/istri tugas ke luar negeri
d. Melanjutkan pendidikan di luar tanggungan perusahaan
Ijin cuti diluar tanggungan Perusahaan hanya dapat diberikan oleh Direktur Utama
dan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan cuti melalui
pimpinan tertinggi pada fungsi masing-masing
Sqlama waktu meja.ksanakax cr.rti diluar tang$rxgm Peflrsahaan, karyawan. tidak
mendapat penghasilan dan segala fasilitas lainnya dari Perusahaan
Kewajiban-kewajiban untuk membayar premi asuransi, iuran keanggotaan dan
lain-lain yang menjadi kewajiban Perusahaan, ditanggung sepenuhnya oleh
karyawan yang bersangkutan
Cuti diluar tanggungan Perusahaan diberikan minimal 1 (satu) bulan, maksimal 6
(enam) bulan dan hanya dapat dlperpanjang f (satu) kali
Apabila alasan cuti diluar sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) serta tidak
a.

2.

a
4.

6.

I f h,t,r]i
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memenuhi ketentuan ayat (5), maka karyawan yang bersangkutan dianggap

mengundurkan diri
selama jangka waktu pelaksanaan cuti diluar tanggungan perusahaan tersebut
masa kerja karyawan yang bersangkutan tidak dihitung untuk kenaikan g.aji Bokok
berkala, Kenaikan eselon atau grade dan perhitungan penghargaan masibakti

7.

penti ns
Dispensasi
":ftT:'ol"""n
Perusahaan akan memberikan dispensasi kepada karyawan dengan tetap mendapat
gaji dalam ha l:

1. Karyawan yang bersangkutan menikah, selama 3 (tiga) hari kerja.
2. Anggota keluarga serumah meninggal dunia, selama 3 (tiga) hari kerja
3. Membaptiskan anak yang sah, selama 2 (dua) hari kerja
4. Suami/Isteri/anak/orang tua/mertua/menantu, saudara kandung
5.

6.

menlnggal
dunia, selama 3 (tiga) hari kerja
Isteri karyawan melahirkan / keguguran kandungan, selama 2 (dua) hari kerja
Mengkhitankan atau Mengawinkan anak yang sah, selama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 28

1.
2.

1'
2.
3.
4.

tjirr ttenirrys-dft:drr f emp-at fGrjr Hanr }am ft=rja
Ijin meninggalkan tempat kerja dalam jam kerja harus seljin atasan langsung

minimal setingkat Kepala Seksi dengan mengisi formulir yang disediakan
Ijin yang dimaksud ayat (1) diberikan untuk kepentingan dinas dan kepentingan
pribadi yang. sangat mendesak (misalnya keluarga sakil kera+ kecelakaan dan
Sakit saat jam kerja atas rekomendasi doKer poliklinik, dengan ketentuan
diberikan ijin dari satu unit kerja yang sama maksimal 5 orang dan 1 orang sDM
untuk keluarga karyawan yang meninggal),

Pasal 29
Iam ftfl'ang
Jam hilang adalah jam kerja karyawan yang hilang yang dikarenakan karyawan
tidak bekerja sesuai ketentuan pasal 27 dan pasal 28 (keterlambatan, ijin untuk
keperluan pribadi bukan karena sakit dan pulang lebih cepat).
sanksi yang, diberikan akibat jam hilang. adalah .pemotongan gajt karyawan dari
unsur nilai proposional sanksi, fiumlah jam kerja yang hilang dibagi total jam kerja
per org 1 bln) x gaji bruto dan tidak dikaitkan dengan pasal-pasal yang lain
selain diberikan sanksi pemotongan sebagaimana ayat (2) diatas ditambahkan
sanksi peringatan tertulis sesuai PHDK yang berlaku
Eispefisasi jalr hi{ang dap€t di&rikan dik.arenakan
persetujuan atasan

terj#fia-foree. majeur dengan.
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Pasal 3O
Sanksi Mangkir
Sanksi yang diberikan karena karyawan tidak masuk bekerja pada hari keda yang ditentukan
tanpa. alasan. sah. (mangkir) dila*{Jkan p€motong€fi gaji .p6rfiar.i. .dar.i. perh,itungen gaji bflft€
yang diterima per bulan.

BAB VI
PENGGAJIAN

PasafSl
Eselonisasi Dan Grade
1. Eselon dan Grade hanya berlaku untuk karyawan tetap sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi
?. Ke$aikan Eselon dai.€r'ade diaflrr dengan.k{iteri+ yang j€{€s dan,grocedura{

3. Untuk Kenaikan ke Eselon IV s/d II baik Jabatan structural dan Fungsional wajib
terlebih dahulu dilakukan assessment Fit and Proper dan Presentasi Test program
kerja dan dalam rangka peningkatan performent dilevel yang akan ditempati

4. Sedangkan untuk kenaikan ke Eselon I wajib memper€yar€t{@n adany* jabatar
yang kosong di level Eselon I yaitu jabatan setingkat General Manager, dengan
persyaratan minimal menduduki Top Grade Eselon II dan dengan terlebih dahulu
dilaksanakan fit and proper dan presentasi Test Program kerja dan dalam rangka
peningkatan performen jabatan level I yang sedang kosong
5. Untuk tenaga structural yang tidak lulus / tidak disarankan harus diadakan evaluasi
/ penggantian pejabat baru, yang diumumkan resmi oleh perusahaan, dengan
terlebih dahulu diadakan uji fit and proper test oleh pihak ke III
6. Untuk menunjang uji kelayakan, perusahaan akan memberikan training/pelatihan
kepada karyawan yang bersangkufan u ntuit mendukung jenjang eselon yang iebih
tinggi
7. Guna menjamin tingkat profesionalisme pada ayat

(3) dan (4), apabila saat uji

kelayakan (Fit & Proper) dan Uji presentasi tidak lulus / tidak layak, maka
karyawan. yang bersanltJ(utan, culep pada poqisi top. qrade- esFlon, dan hanya naik
nilai tunjangan sebagai hasil penilaian berkala.

8. Tatacara pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Direksi dan terlebih

dahulu

didiskusikan dengan Serikat Pekerja

Af h,t.n)
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Pasa! 32
Penetapan Dan Kom ponen Gaji

1.

Penetapan gaji karyawan didasarkan kepada:

a. Eselon dan Grade untuk Karyawan Tetap dengan mempertimbangkan skala gaji
yang wajar dan layak antara Eselon dan Grade terendah dengan Eselon dan
Grade tertinggi sesuai prestasi dan kinerja karyawan
b. Kesepakatan antara Karyawan tidak tetap (PKWT) dengan perusahaan untuk
karyawan tidak tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah atau perundang
tJndangan yang' ber{a{<* (minimal'{J{.aK yang. ber.lakt).
c. Struktur Penggajian terdiri dari Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan
Tidak Tetap
d. Dalam hal komponen Gaji terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka,
besar upah pokok sedikit-dikitnya 75 o/o dari jumlah gaji pokok dan tunjangan
tetap
e. Pelaksanaan komposisi gaji pokok terhadap tunjangan tetap akan dilakukan
setelah perusahaan dalam kondisi laba sesuai RUPS,

2.

Penetapan besarnya komponen gaji, sistem penggajian serta tatacara
pembayarannya ditetapkan dalam sistem tersendiri dengan Keputusan Direksi
qcrel,ab. terlebih. daiulu dimusyawEraJrkan. bersama antara
selikat peke{a dan
Manajemen

3. Tunjangan profesionalisme atau tunjangan keahlian khusus dimasukkan

ke

Tunjangan Tidak Tetap dalam sistem penggajian dengan syarat dan ketentuan
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi yang besarannya adalah 500/o
dari runjangan struktural dilevelnya. Adapun keberadaan tunjangan profesi akan
diberikan berdasarkan hasil uji badan sertifikasi dan akan ditinjau ulang/diuji
setiap 3 (tiga) tahun sekali, untuk diperpanjang atau dihentikan.
Pasal 33
Pajak Penghasilan
1. Pajak penghasilan atas penghasilan bulanan yang diperoleh karyawan ditanggung
dan dibayar oleh Perusahaan.

2.

Khusus tenaga ahli, pajak penghasilan ditanggung oleh yang bersangkutan.
PasaT

34

Kenaikan Gaji
1. Kenaikan gaji diberikan dan diatur dalam bentuk sebagai berikut :
a. Kenaikan gaji yang dikaitkan dengan masa kerja karyawan yang besarannya
ditenfuka.n. bersama.sama serikat pekerja dan perusahaan s{,ak PKB ini
ditandatangani.
gaji yang dikaitkan dengan prestasl karyawan (Penilaian Berkala).
Kenaikan
b.

if

h,t-1r1
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2.

c. Kenaikan gaji sebagai penyesuaian tingkat daya beli (inflasi).
d. Kenaikan gaji sebagai peningkatan taraf hidup karyawan disesuaikan dengan
kebutuhan hidup layak.
Perusahaan secara periodik setahun sekali menaikkan skala Upah (. Gaji Pokok+
Tunjangan-tu njanga n ) yang ditinjau pada setiap bulan.lanuari sesuai data tingkat
inflasi Nasional dan Gaji pada bulan Januari harus sudah sesuai dengan gaji baru

3.

Ketentuan tentang kenaikan Gaji diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi

Pasal 35
Selama
Sakit
Gaji

1. Gaji

Karyawan yang tidak masuk bekerja karena sakit, tetap dibayarkan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 32.

2. Jika karyawan tidak masuk

bekerja untuk waktu yang lama karena sakit
berdasarkan keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan, maka gaji
karyawan dibayarkan sesuai dengan ayat (1), dan diatur dengan ketentuan
sebagai berikut

:

a. Untuk 4 (empat) bulan pertama sebesar 100o/o
b. Untuk 4 (empat) bulan kedua sebesar 75olo
c. Untuk 4 (empau bulan ketiga sebesar 5{I9o
d. Untuk bulan selanjutnya sebesar 25olo sebelum pemutusan hubungan kerja
dalam jangka waktu maksimum 4 bulan.

3.

4.

1.

2.

Karyawan yang dinyatakan masih tidak dapat bekerja karena sakit selama 12 (dua
belas) bulan berturut-turut dan/ atau tidak dapat melakukan pekerjaan, hubungan
kerja secara patut dibefientikan sesuai P.asal aT2' UU No. t3 Thn 2003,
diberhentikan sesuai dengan Undang-undang No. 13 / 2A03 yaitu dengan
pesangon, sebagaimana diatur dalam pasa 72 ayat (21) huruf (a) 1,2.
Fasilitas lain yang menjadi hak-hak karyawan selama sakit tetap diberikan.

Ps-dl'36
Tunjangan Bahaya
Perusahaan memberikan tunjangan bahaya bagi karyawan yang bekerja pada
pekerjaan-pekedaan yang beresiko tinggi, yang terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari K3LH-SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja)
Rincian kriteria dan besarnya tunjangan bahaya sesuai ayat
secara tersendiri dengan keputusan Direksi

(1) diatas diatur

^@

HI
Boma Bisma lndra

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN ?,020 - 2021

Serikat Pekerja PT BBI

Pasal 37
Perangsang Shift
1.

shift adalah jam kerja yang dilaksanakan secara bergiliran dan teratur menurut

sifat pe{<erjaan yaflg- ditetapkafi ole{r, Perusahaan.
2. Perangsang shift diberikan kepada karyawan yang bekerja pada shift II dan shift
III yang besarnya akan ditentukan bersama antara perusahaan dan Serikat
Pekerja dan akan ditinjau tiap tahun.

fasal:lA

1.
2.

Upah Dan Kompensasi Lembur
Perusahaan mengeluarkan peraturan mengenai kerja lembur dan pengupahannya.
Dasar perhitungan upah lembur (sesuai pp No. 78 Tahun 2015) yang mengatur hal
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :
i. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1 1, (satu
setengah) kali upah sejam.
ii. Untuk setiap jam keqia lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2
(dua) kali upah sejam.
b. Apabila kerja lembur dllakukan pada hari istirahat mingguan dan atau harj raya
keagamaan diatur sebagai berikut:
i. Untuk setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari Raya tersebut
jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja
seminggu harus dibayar sedikitnya 2 (dua) kali upah sejam

ii.

Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 jam atau 5 jam apabila hari Raya
tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari
kerja seminggu, harus dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.

ijj-

Untuk jam keda kedla serelah 7 jam atau 5 janr apahi.la har.i Raya ter:sebut"
jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja

seminggu dan seterusnya, harus dibayar upah sebesar 4 (empat) kali upah
sejam.

3,

Perhitungan upah lembur sejam adalah UU No.13 Th. 2003 pasal 94:
a. Jika gaji terdiri dari gaji pokok + tunjangan tetap, maka besarnya gaji pokok
sedikit-sedikitn ya 7 5o/o dari gaji pokok + tunjangan tetap (T-2), Maka dasar
perhitungan upah lembur adalah 1/173 X (Gj.Pokok + Tj.Tetap ).
b. Jika Gaji Pokok < 75o/o X (Gaji pokok + Tunjangan Tetap (T-2), maka
perhitur+g+r1 usah lembu+ adalah. 11173.X { 75yo X.G+ji..p€kok r- Tj.. :I€t€f.)..
c. Upah lembur sejam bagi pekerja harian: 3/20 x upah per hari.

^faia
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Kompensasi lembur diberikan kepada karyawan Eselon III & ry, yang besarnya
diatur dengan surat Keputusan Direksi dan sebelumnya dimusyawarahkan dan
disepakati bersama antara Perusahaan dan Serikat pekerja
BAB VII
KESEJAHTERAAN

1.

Pasal 39
Tuniangnn tlari Rayn
Perusahaan m€mberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada karyawan,
minlmal sebesar 1(satu) bulan gaji bruto berdasarkan perunda ng-Unda nga n yang
berlaku.

2.
3.

Tunjangan Hari Raya keagamaan dibayarkan kepada karyawan selambat-

Iarnbahrya 3 {tiga)' mirggu' sebrelum hari. rayar
Karyawan tetap yang karena sesuatu hal berhenti bekerja, 1 (satu) bulan sebelum
hari raya, berhak atas Tunjangan Hari Raya. sedangkan karyawan tidak tetap
yang karena sesuatu hal berhenti bekerja 1 (satu) bulan sebelum hari raya,
berhak atas Tunjangan Hari Raya secara proporsional

Lama Bulan x Gatl Bruto Sebulan
L2
4. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan
secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan berhak atas
Tunjangan Hari Raya secara proporsional.

THR

=

Pasal 4O

Santunan Dan Asuransi Kecel akaan Kerja/ Kematian
1. Disamping Sinoman, Program Dana pensiun dan BPJS Ketenaga kerjaan,
Perusahaan memberikan santunan kepada Karyawan Tetap atau ahli warisnya
ffianr tral @i kenratian karyawan; istri/suami, anak; srafig"tua, rrre-rhta.
2. Besarnya santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
a.Karyawan sendiri sesuai manfaat Asuransi Kematian dengan besar premi
perbulan sebesar 1olo (satu persen) dari total : Gaji pokok + Tunjangan
Senioritas + Tunjangan Keluarga. Dan pembayaran preminya ditanggung
sepenuhnya oleh Perusahaan
Disamping ketentuan ayat (1) Ahll waris mendapatkan santunan tambahan
sebesar Rp 1O.0OO.OOO,-(sepuluh juta rupiah)
c. Istri / Suami / Anak
Rp 5.5OO.OOO,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
d.Orang tua / mertua sebesar Rp 3.3OO.OOO,- (tiga juta tiga ratus- ribu
b.

3'

r.uprah)

santunan diberikan maksimal satu minggu setelah surat kematian diberikan ke
perusahaan

A

f t,ta1
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Pasal 41

Insentif

1.

2

4.

Perusahaan akan memberikan kompensasi jasa produksi kepada karyawan dalam
bentuk insentif yang besarnya dihitung berdasarkan efisiensi biaya dan percepatan
waktu pelaksanaan order
Besaran nilai insentif diberikan kepada karyawan secara proporsional dan
transparar sesuai l(oritribusi karyawan ter+tadap penye*esaian order
Insentif diberikan kepada baik perorangan atau kelompok kerja/ unit kerja yang
berhasil mencapai target dan atau yang melakukan efisiensi, yang besarnya diatur
tersendiri dengan Keputusan Direksi
Perusahaan menerapkan sistem insentif berlandaskan prinsip keadilan dan
transparasi yang mendorong baik secara perorangan atau kelompok kerja bersaing
secara positif

Pasal 42
Bonus
Perusahaan akan memberikan bonus kepada 'karyawan apabila perusahaan
memperoleh keuntungan (laba yaitu laba bersih setelah pajak) sesuai hasil Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Bagi karyawan yang melaksanakan pendidikan karena penugasan dan atau seuin
perusahaan dengan meninggalkan pekerjaan secara penuh lebih dari 1 (satu)
bulan maka bonus diberikan secara proporsional.
3. Calon karyawan dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak diberikan bonus.
4. Karyawan yang sakit, tetap mendapatkan bonus.
1.

Pasal 43

Tunjangan Pendidikan Anak Dan Penghargaan
Perusahaan memberikan tunjangan pendidikan untuk

1.

anak sekolah
SD/MI,SMP/MTS, SMA,/SMK/MA, hingga Perguruan Tinggi (PT) dengan batas usia
maksimal 23 tahun atau belum menikah dengan dibuktikan surat keterangan
masih menempuh pendidikan masing-masing Rp. 60,000,- (enam puluh ribu
rupiah) perbulan.

2.

Perusahaan memberikan tunjangan pendidikan anak yang akan diberikan pada
bulan luni dan Desember yang masing-masing sebesar Rp 5OO,OOO,- (enam ratus
ribu rupiah).

3.

Selain ketentuan dalam ayat (1), Perusahaan akan memberikan penghargaan
kepada putra/putri karyawan yang menlapa&an Nilai Ebtananas Murni (NEM)
A

f h,tal
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terbaik (urutan I, II, dan III), untuk tingkatan SD, SLTP, SLTA yang dibagi dalam
Rayon I (untuk wilayah Surabaya + Kantor Cabang) dan Rayon Ii (untuk
wilayah Pasuruan). sesuai surat keterangan prestasi yag dikeluarkan sekolah
tersebut.
4. Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (z) akan diatur lebih lanjut
dengan surat Keputusan Direksi setelah dimusyawarahkan dan disepakati bersama
antara Perusahaan dan Serikat Pekeda.
5. Tunjangan pendidikan dalam Pasal ini adalah tidak termasuk komponen Gaji.
Pasal 44
Olahraga, Kesenian, Rekreasi,
Pembinaan Mental Dan Rohani
Perusahaan menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian bagi karyawan untuk :
a. Pada setiap hari Jum'at pagi bersama-sama dianjurkan untuk ikut senam
kesegaran jasmani sebaEaimana yang diwajibkan perusahaan.
b. Menyalurkan Hobby/bakat karyawan.
c' Memberikan variasi dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan kejenuhan
guna meningkatkan produktivitas.
2.

Dalam rangka meningkatkan kegalrahan kerja karyawan, perusahaan memberikan
kesempatan rekreasi setahun sekali kepada karyawan beserta keluarganya, atas
tanggungan Perusahaan, sesuai dengan kemampuan.

?

Untuk kepentingan peribadatan, khususnya bagi karyawan yang memeluk agama
Islam, Perusahaan menyediakan Mushola.
Perusahaan mem'beriltan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan
ibadah sholat Jumat

4.
5.

1

4.

Perusahaan akan menyelenggarakan pembinaan rohani secara periodik.

Pasal 45
Irtakan S-tang Dan El(stra Vbedihg
Karyawan yang bekerja pada jam kerja akan diberikan 1 (satu) kali makan dan
extra voeding, dan untuk karyawan yang ditugaskan dengan poiensi resiko tinggi
ditambahkan susu kental kaleng.
Karyawan selama bulan Romadhon diberikan uanq. .penqqanti makan dan Extra
Voeding sesuai dengan jumlah hari kehadiran karyawan yang bersangkutan
sebesar nilai makan pada saat itu.
Besarnya nilai pemberian makan ditetapkan oleh perusahaan dengan minimal
kandungan 1400 kalori.
Karyawan' yang karena sif€t pe.kerjaarnya, firer{rer+u*€{r rnakan. trrftbafiani
diberikan ekstra fooeding satu kali selama jam kerja, pemberian ekstra fooeding

A

f h,t-u1
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akan diatur sesuai dengan rekomendasi dari K3LH (wajib dilampirkan di pKB ini).
Besaran nilai uang makan secara periodik (setiap 6 bulan sekali) akan dilakukan
untuk menetapkan rate satu kali makan, sistem pengelolaan dan pengadaan
ffrakan' siafigi, makan lenrtur/slrr'ft dan' ekstra voeding seryta kontrol kr:ajitas menu
oleh perusahaan.

Nilai uang makan untuk di masing- masing lokasi proyek agar disesuaikan dengan
kebutuhan biaya makan di masing-masing lokasi proyek tersebut dengan
persetujuan Project Manager.

7. wilayah surabaya hak makan siang diberikan
di PT BBI Pasuruan

B.

ffi

dalam bentuk innatura sebagaimana

Pelaksanaan dari pasal 45 dapat diberikan dalam bentuk natura atau innatura.

Pasal 46

Koperasi Karyawan

1.

Koperasi Karyawan dibentuk dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteran
karyawan.

2.

Koperasi karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan sesuai Anggaran
Dasaf, dan..Aurgg;rran. Rualah. T€rr€€6 Koperasi.
Perusahaan mendukung dan memberikan fasilitas kemudahan untuk usaha-usaha
peningkatan koperasi karyawan.

3.
4.

Setiap karyawan tetap dianjurkan untuk menjadi anggota koperasi.
5. Perusahaan memprioritaskan pembayaran kepada KOpKAR.

6.

1.

Perusahaan memperioritaskan seluruh Kegiatan pendukung produksi dan jasa
dilaksanakan oleh koperasi Karyawan sesuai dengan kemampuan.
Pasal 47
Pakaian Dan Sepatu Kerja
Setiap tahun kepada karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun atau
lebih diberikan seragam kerja.

2. Ketentuan tentang pakaian kerja dan sepatu kerja berstandard SNI diatur secara
tersefi diri. deng'an. Keputusaa Drek€j..

Pasal 48

1'

Potiklinik
Dalam rangka pelayanan P3K (pertolongan pertama pada Kecelakaan) dan

ffre{rjaga k€ndid kese+latan,{€ryawan selar$+:iarn.ker.i4 penrsahaan .rnenyediakan.
poliklinik di setiap unit kerja dengan paramedis dan atau dokter perusahaan

m
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Perusahaan menyediakan fasilitas pendukung poliklinik yang siap dan layak pakai
guna menangani keadaan darurat (Emergency).
Tindakan emergency dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standart p2K3.

Pasal 49
Pinjaman Karyawan

1.

Dalam rangka memelihara ketenangan dan semangat kerja karyawan, perusahaan
memberikan pinjaman tanpa bunga kepada karyawan untuk keperluan :
a. Biaya kepemilikan Rumah (KPR), perbaikan fasilitas yang ada.
b. Biaya sekolah/kuliah anal/karyawan.
c. Biaya perhelatan (hajatan)
d. Kebutuhan mendesak (antara lain : biaya melahirkan, biaya operasi dan lainlain)

2. Tata cara pelaksanaan dan besarnya nilai pinjaman karyawan diatur

secara

tersendiri dengan Keputusan Direksi setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan
disepakati bersama dengan Serikat Pekerja.
Pasal 50
eengobota$ Dar+ nerawatar+

1. System penEobatan karyawan beralih ke Sistem BPJS Kesehatan untuk seluruh
karyawan tetap dan kontrak maksimum bln luli 2015. Dan untuk karyawan tetap
jika pengobatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direksi tidak
tertanggung oleh BPIS, maka tetap memberlakukan SK. Direksi sebagaimana
sebelumnya, Dengan kata. Iajn. fasilita.s k€s€h€t€n. BPJS kaqra*lan. tjdak ,bsleh. lebih.
rendah dari SK. Direksi Perusahaan tentang pengobatan karyawan.

2.

Bagi karyawan tetap dan tidak tetap, diberikan tindakan pertama pada kecelakan
kefia/pengobatan ringan di poliklinik perusahaan.

3.

Perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan "General Check Up.. kepada
karyawan tetap yang bekerja pada pekerjaan yang'beresiko tinggi (irnisalnya pada
bidang: welding, foundry pengecoran, karyawan sandbasting painting, eC
Inspector (RT) guna keperluan sertifikasi) secara berkala seku ra ng-kurang nya 1
(satu) tahun sekali bagi karyawan yang tidak beresiko tinggi minimal satu kali
selama menjadi karyawan.

/

4. Eaya pengobatan alternatir (sangl(a'l putung) akibat l(ecejakaan kerjir
1.000.000,- per 1X kejadian.

5. USG anakke L,2 dan3 @ Rp. 165.000,- untuk2X dalam per 1 X kehamilan.
6. Biaya khitan untuk anak karyawan/ti Rp. a00.000,- untuk 1X khitan.

Rp
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BAB VIII
PERJALANAN DINAS DAN TUGAS LAPANGAN

Pasal 51
Perjalanan Dinas dan Tugas Lapangan/ Detasering
1. Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas:
a. Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan kepentingan dinas Perusahaan, Pejabat
yang berwenang dapat memerintahkan kepada karyawan untuk melaksanakan
tugas perjalanan dinas.
b. Biaya perjalanan dinas ini berlaku sesuai dengan struktur jenjang jabatan
karyawan yang bersangkutan dan dievaluasi setiap satu tahun sekali.

2. Ketentuan mengenai Detasering:
a,. Ber.dasarka{1 l(ep€ntingan Ferusahaan; Fejabat y€{r€ befir{enang daf3t
memerlntahkan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas detasering,
b. Perusahaan menanggung biaya perjalanan dinas dari home base sampai ke
lokasi site,
c. Lama tugas detasering dibatasi sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan
selama-lamanya 12 (dua belas) bulan mulai saat tiba dilokasi proyek dan bisa
diperpanjang bilamana diperlukan.
d. Tunjangan tugas lapangan ini berlaku sesuai struktur jenjang jabatan karyawan
yang bersangkutan saat berada dilapangan (SK Direksi). Dengan diberikannya
Tunjangan Lapangan, maka tidak berlaku upah lembur, tunjangan Jabatan di
home based kecuali tunjangan pendidikan tetap diberikan.
e. Setiap p€fiola*€{r p€nugasa{r Tsgas Lapanga{r/d.etase+i.ng .(dengafl t€{rBa. ilasan
yang dibenarkan secara peraturan baik aturan ketenagakerjaan dan atau aturan
perusahaan ) akan dikenakan sanksi sesuai PHDK Perusahaan

3, Hal-hal lain yang menyangkut pengaturan Perjalanan Dinas maupun tugas
Lapangan karyawan diatur dengan keputusan Direksi
4. Evaluasi secara periodik akan dilakukan teihadap besarnya nflai perjalanan dinas
dan atau Tugas lapangan
BAB IX
KESELAMATAI{ KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN HIDUP DAN 5R,

Pasal 52
Pedoman K3LH dan 5R
Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, Perusahaan menerapkan dan mensosialisasikan Sistem
Maoaj€r'rren Kese.larnatan. dan Kese.hatan Kerja {.SMK3) yang. dapat ber.upa
pedoman, petunjuk. prosedur, atau peraturan yang wajib ditaati oleh setiap

A@
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karyawan.

Perusahaan wajib menyediakan tempat kerja, sistem keda dan peralatan kerja
yang aman, dan perlengkapan keselamatan kerja berupa alat pelindung diri (ApD)
sesuai' defigarr l(ondisi' tempat, dan- p'e'kerjaar..
2

Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Direksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

4.

Dalam kegiatan usaha Perusahaan wajib memperhatikan kesehatan lingkungan
(Pencemaran lingkungan) baik didalam area Perusahaan maupun sekitarnya.
Perusahaan melaksanakan Program 5R untuk peningkatan produktivitas

5.

Perusahaan.

Untuk dapat menanggulangi kejadian kecelakaan kerja dengan cepat maka

Perusahaan menyediakan alat perlindungan kerja (ApD) sesuai kebutuhan seperti

poliklinj( dil_
Selama jam Kerja karyawan harus memakai pakaian kerja dan perlengkapan
keselamatan keq'a lainnya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dan wajib ikut

rnobil. arnbulan€€, tabung. gEs. pernadarn. kebakaran, locker F-31d,
7.

serta menjaga keberadaan alat-alat keselamatan kerja di lokasi kerjanya.
B-O-BX

,AMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

L

Pasal 53
Asuransi Karyawan
PerusahaaE. t4r4ii.b mengjkutserlakaj]. karyawan. dalam Bp.fS Ketenagakerjaan.
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah
dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban kepesertaannya
Jaminan Sosial Tanaga Keda (BPJS Ketenagakerjaan) meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. laminan KemaUan (JK)
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
d.laminan Pensiun (JP)
Perusahaan harus menginformasikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dari masingmasing Karyawan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk salinan
(copy) statement

4.

Penyakit Akibat Kerja diatur dalam BPls Ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan
oleh perusahaan sesuai SOP SHE dalam setiap pekerjaan karyawan.

A

f

h,t-rs1

Boma Bisma lndra

PERJANJIAN KER'A BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021

ffi
r-',

.,_'1 ii^ /

\1"!-nr^!'av

Serikat Pekerja PT BBI

Pasal 54
Program Dana Pensiun

1.

2.
3.

Untuk meniamin kesejahteraan dan kesinambungan penqhasilan karyawan dan
keluarganya setelah pensiun, perusahaan mengikut sertakan karyawan tetap
dalam Program Dana Pensiun Karyawan. Dilakukan pengalihan darl DpLK
SIMPONI ke program Jaminan Pensiun (Jp) BPJS Ketenagakerjaan
Besarnya Premi Iuran Jaminan Pensiun (JP) BPJS dihitung berdasarkan pp 45 Th.
2015 tentang penyelenggaraan program pensiun karyawan dengan iuran 2o/o
beban perusahaan dan 1olo beban karyawan atas dasar gaji bruto sesuai dengan
aturan BPJS.
Besarnya saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar
9,7o/o akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan.
BAB

XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

1.

2.
3.

Pasal 55
Filosofi alan. nrc:i Penr5furaaJ!.
Pembinaan dan pengembangan Karyawan merupakan kewajiban yang dilakukan
Perusahaan untuk menciptakan, memelihara dan mengembangkan kemampuan
dan produktivitas kerja, meningkatkan motivasi kerja dan disiplinkerja karyawan.
Pembinaan dan pengembangan karyawan berdasarkan pada
a. Ketenfuan dan perundang-undangan yang berlaku;
Visi, misi, falsafah dan sasaran Perusahaan.

:

Pasal 56
Tujuan Pembinaan dan pengembangan
Pembinaan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk:
Menyiapkan karyawan yang profesional (kompeten, handal, dapat dipercaya dan
fokus terhadap target perusahaan)
Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja;
b.
c. Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja;

a.

d.

Pfencipffi(an, memelihara tran merrgembangtan sikap dan *isiplin kerja serfd
kesetiaa n/loya litas kepada Perusahaan;
Memberikan kepastian adanya jenjang karir karyawan

Af
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Pasal 57
Lingkup Pembinaan dan Pengem bangan
Pembinaan dan penqembangan karyawan meliputi :
a. Budaya, Etika, Tata tertib dan disiplin;
b. Pengetahuan, ketrampilan dan keahlian;
c. Pembinaan jasmani dan rohani;
d. Untuk memelihara budaya GCG;
Sertifikasi skill sesuai kompetensi bisnis perusahaan.

e.

Pasal 58
Pengembangan Karir Karyawan
1. Kepada setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan
diri seluas-luasnya dan mencapai karir setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan
Bot€fi€iny+ y€{rg.di€e{ar.askan d€n€an.sasar.an.usah+.dan.kebutuhan.Bsrusa$aafi.

2. lalur karir diarahkan kepada jalur struktural dan fungsional yang professional
3. Perusahaan menyediakan bentuk-bentuk pengembangan karir melalui pendidikan,
Pelatihan, Magang Rotasi, Mutasi, kaderisasi yang dilakukan didalam atau diluar
Perusahaan

4. Perusahaan menetapkan dan mensosia lisasika n job description untuk semua
tingkatan karyawan beserta sistem dan prosedur tertulis
5. Ketentuan tentang pengembangan karir karyawan diatur secara tertulis dengan
suatu keputusan Direksi.
Pasal 59
katan peja bat Struktura l, proiect Manajer
dan Koordinator Teknik
1. Perusahaan dalam penentuan pengangkatan pejabat struktural didasarkan pada
sistem po'la pangEmtrd'n-gar kariryang dittffirdfl uletr Perosafraan
2. Perusahaan menetapkan persyaratan jabatan projek Manager dan Koordinator
teknik dan melakukan seleksi kepada calon-calon pejabat serta pengangkatannya
Pen ga

ng

ditetapkan oleh Perusahaan (Keputusan Direksi)
3. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus lebih
mengutamakan profesionalisme, kejujuran, keadilan dan transparansi

4.

Perlu disusun SOP serta dilaksanakan Audit kualifikasi SM, pM, Spv, Kortek, Adm
GA & Finance Project.
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Pasal 60
Kenaikan Eselon/Grade

t)

Jerris lefl'ail(ar' Eselonl Grade' karyawan- adalah:

a. Kenaikan Eselon/ Grade prestasi
b. Kenaikan Eselon/ Grade istimewa (Impassing) adalah khusus untuk pejabat yang
belum memenuhi kepangkatannya secara definitive
c. Kenaikan Eselon/ Grade karena penyesuaian ijasah yang sesuai dengan tugas
dan jabatannya sesuai dengan program perusahaan.
2) Kenaikan Eselon/Grade agar terlebih dahulu dilakukan training

3)

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kenaikan Eselon/ Grade diatur secara
tersendiri dengan suatu keputusan Direksi.

+asa+Gl
Penilaian Prestasi Karyavvan
1. Penilaian kinerja setiap karyawan dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun
sekali.
2. Tata aara penilaian kinerja karyawan diatur seeara tersendiri dengan Keputusan
Di reksi

3. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara obyektif, dan hasilnya diberitahukan
kepada atasan langsung sebelum penilaian tersebut ditetapkan

4. Penilaian pejabat struktural dilaksanakan setiap 6 bulan dan jika tidak tercapai
sesuai. targel KP.I maka yaog hersEngkutan u1r2r. s[gysjilasj. o]eh. BeD dengaa
indikator sebagai berikut:
a. Target RKAP Tahun berjalan.
b.Pencapaian laba usaha (dalam capaian 7o Laba Usaha) untuk tahun 21tg-2022.
c. Target KPI dalam fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

5.

Manajemen memberikan alasan (fitback) secara tertulis bilamana terjadi penilaian
karyawan mendapat nilai (C/D).

Pasal 62
Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan
Perusahaan karena alasan dan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat
memindahkan karyawan dari satu fungsi ke fungsi lainnya demi kebutuhan
perusahaan dengan tanpa mengurangi hak dan gaji karyawan yang bersangkutan,
hal ini berlaku khusus bagi jajaran manajemen, sedangkan untuk jajaran operator
atau pelaksana pemindahan tersebut harus berdasarkan keahliannya
Pemindahan sebagaimana tersebut diatas senantiasa dapat dilakukan untuk
kepentingan pengisian kekurangan karyawan pada suatu fungsi dan mengurangi

ffil
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kelebihan karyawan pada fungsi lain serta harus diberitahukan kepada pihak yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelumnya dengan disertai surat
(SK) Direksi
3. Pemindahan sebagpimana dimaksud dalam ayat (.1). dan ayat (2) dapat
dilaksanakan untuk memberikan kesempatan agar karyawan dapat menunjukkan
prestasi yang lebih baik di tempat yang baru
4. Pemindahan dapat dilakukan karena keahlian khusus yang dimiliki karyawan dan
sangat dibutuhkan pada fungsi lain di lingkungan perusahaan
5, Pemind*han karen* ffutasj. kar.yawan art€r .wilayah k€rj+ atas k€{rcrldak
Perusahaan, maka akan diberikan fasilitas yang akan diatur dalam keputusan
Direksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan tertulis dari Serikat pekerja

6. Rolling (Tour of Duty) karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan prosedur
dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Rolling (Tour of Duty) karyawan
se*aktii-w+kt{. d+pat di{skrik€{1. .o}eh Ferrsaha+n kepad* .Kalrya*an. yang sud+h
bekerja minimum 4 (empat) tahun, dan yang bersangkutan dapat diperpanjang
serta sudah direncanakan kurun waktu bertugas dimasing-masing tempat yang
suda h di rencanaka n, da lam mening katka n performance karyawan
7. Demosi adalah pemindahan karyawan ke posisi yang lebih rendah dikarenakan
sasksi.,/ hukurnan.

8. Pemindahan yang dimaksud dalam
berdasarkan Surat Keputusan Direksi

ayat (1), (6) dan ayat (7)

dilaksanakan

Pasal 53
Pcnb€den. Penghargnan.
1. Perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah berjasa kepada
Perusahaan atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa sehingga dapat

menjadi tauladan bagi karyawan lainnya.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghargaan atas:
a. FIasa kerja t0tahun, Z0tahun dan 25 tahun
b. Prestasi dalam bidang operasional
c. Prestasi dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam bentuk karya ilmiah
dan dilaksanakan pengujian oleh Tim penguji
3. Macam-macam dan bentuk-bentuk penghargaan pada ayat (2) akan diatur
qrsendiri deng-dft keputusan Direksi, densdn nifai tiffi furdng trdri pengkdrsa-dn
tahun sebelumnya,
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XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KARYAWAN
Pasal 64
Kewajiban Karyawan

Setiap karyawan diwajibkan :
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dan Amandemennya.
2, Scti€. dan. t€at s€rta. m€nj{Jnjung. tinggi. kehor+oatan. dan. $}artabat per.usahaan.
3. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Negara Kesatuan RI,
Pemerintah dan Perusahaan, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan
maupun yang berlaku secara umum

4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
ja$rab. daIJ. pr.of€siona.lisr$€ ses]aj. deagE.n. prrf€sinyr
5. Bekerja secara hemat dengan menghindari dari keborosan waktu, bahan, benda
serta alat perkakas kerja, sehingga dapat menunjang program efisiensi yang
dikembangkan oleh Perusahaan
6. Bekerja dengan memperhatikan pedoman-pedoman kesehatan dan keselamatan
kerja dan menElkai alat-alat keselirrnatan t<erja
7.

Memakai pakaian kerja/pakaian seragam berikut tanda kenal dan
kelengkapannya yang telah ditetapkan secara rapi, bersih dan sopan sefta
berperilaku sopan dan hormat kepada atasan serta bersikap ramah dengan
teman sekerja

8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan
Karyawan Perusahaan serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
baik
9. Segera melaporkan kepada atasanya, apabila mengetahui ada
membahayakan atau merugikan Perusahaan

hal yang dapat

10. Mentaati segala peraturan, tata tertib, dan pedoman kerja, serta ketentuan jam
kerja dan memanfaatkan seluruh jam kerja secara produktif, baik di kantor
maupun di luar kantor
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan
s€€${iletl .dan. sebaik -baikaya
12. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan, mitra keda
dan masyarakat menurut kewenangan dan tugasnya sesuai dengan Jobdescripsinya
13. Bertindak dan bersikap tegas, adil, buaksana

14. Membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas

ml
Boma Bisma lndra
15.

PERJAN'IAN KERJA BERSAMA
(PKB}
TAHUN 2020 - 202r,

ffi
Lra 7_1 ;;

?}vr*{P

Serikat Pekerja PT BBI

Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya dan mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja

16. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier
17.

Saling menghormati antara sesama karyawan yang

memeluk

agamalkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
18. Menjadi teladan sebagai karyawan yang baik dalam masyarakat
19. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang
diter.ima. nnengenai. pelangrgar.an. d jsiplin
20. Setia, patuh dan taat pada perintah kedinasan dar! atasan yang berwenang
sesuai peraturan yang berlaku
21. Melaporkan kepada perusahaan mengenai
(perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian)

perubahan status keluarga

ZZ. Melaporkan kepad'a perusahaan apabila akan melaksana'kan peakawinan d-engan
sesama karyawan, dan salah satu karyawan harus mengajukan pengunduran
diri secara patut maksimum dalam waktu 1 (satu) bulan

23. Meminta ijin kepada Perusahaan apabila akan melaksanakan perkawinan dalam
status menikah,
Z+. Meminta ijln kepada perusallaan apabila akan melaksanakan perceraian
25.

Setiap karyawan wajib merasakan ikut memiliki Perusahaan dan bertanggung

jawab atas kelestariannya dengan berusaha untuk ikut

memajukan,

mengamankan, dan menjaga nama baik Perusahaan

Es#65

Larangan Karyawan
Setiap karyawan dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang sesuai Job-Descripsinya.
2. ++elale*a*.perbuata{i.b€r{lp* tingka$ lakr; s{krp atar tiBda*an yang.rnengandung.

unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang menyimpang dan atau bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya
3. Menyalahgunakan Perusahaan, jabatan, dan sara na/fasilitas Perusahaan yang
dipercayakan kepadanya, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau
kduargenya, g€+on€E{r €tau.prhak lain. ya{+g se€ara lar+gsu{+g at€.u. t*lak {,angsur+g
merugikan Perusahaan
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang barang, dokumen, harta atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak
sah

5. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sekerja, bawahan, atau orang laln
didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,

ffi
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golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan perusahaan
Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap atasan. teman
sekerja, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja
Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat
Perusahaan

B. Bertindak sewenang-wenang atasan terhadap bawahan dan / atau sebaliknya
9. sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
naenglEalangi. at€.u. t$€ncpersulit salah. satu. gbak lra+g. dilayanj. sehingga.

mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
l0.Menghalangi kalancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
ll.Membocorkan atau memanfaatkan rahasia perusahaan yang diketahui karena
kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, atau pihak lain
l2.Menjadi pengurus, pengawas dan karyawan dari badan usaha sejenis atau tidak
sejenis dengan perusahaan atau merupakan pemasok bagi perusahaan
l3.Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
ta.fieryeffiran tu{isary' gdnrb-dr, yangr mefiyerang- kebija{<an *an kerajib-an
pemerintah/ perusahaan, maupun yang bersifat iseng

l5.Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan

di

lingkungan perusahaan yang bukan
merupakan tugas tanggung jawab atau wewenangnya dalam waktu kerja maupun
di luar jam kerja

l6.Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas perusahaan kepada relasi,
langganan atau pihak lainnya tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang
17,Tanpa Uin pemerintah/ perusahaan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
asing

€.Setiap karye+en tanpa

rneraar+da*9. par+gkat .dan. Jabatan ya+€ .djpangkui
termasuk pimpinan perusahaan tidak dibenarkan memiliki/mempunyai /melakukan
kegiatan usaha pribadi yang serupa/sejenis/atau ada kaitannya dengan kegiatan
usaha yang dilakukan perusahaan

l9.Memberikan keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut pribadi
karyaryao dan. keluar.ganya. )za&g. b€.Esifat f$€.ngfrasut .r$ernfiinah, .dan. se.bagajnya
yang diperkirakan akan dapat menjerumuskan pimpinan, karyawan dalam evaluasi
dan atau keputusannya

20.Melakukan aktifitas usaha untuk kepentingan pribadi atau golongan selama jam
kerja

lf *;l
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2l.Melakukan tindakan asusila dg teman sekerja baik di dalam atau di luar
perusahaan
BAB XIII
HUKUMAN DISIPLTN

Pasal 66
Dasar Pemberian Hukuman Disiplin
Perusahaan memberkan hukuman disiplin kepada karyawan yang melakukan pelanggaran
disiplin karyawan dan atau tidak melaksanakan kewajiban dengan berpedoman pada Peraturan
Hukuman dan Dislplin Karyawan (PHDK) dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 67
Tingkat dan Jenis Pelanggaran Disiplin

].

Penoertian Pelanggaran Disiplin

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan tentang
kewajiban dan larangan adalah pelanggaran disiplin.

a.

rrhngr

ffind

ftngrarr ucapar adalah setiap lcafa.kafa y-ang diucapkan

dihadapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah,
diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya

b.

Yang dimaksud dengan tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan
secara tenulis, haik dalam hentuk" tulsal .marrfr.un dalam hentuk gambar,
karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu

c.

Yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan
memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan. menawarkan,
menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan
untuk melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan

2. Pelanggaran disiplin menurut tingkat dan jenis, sesuai dengan sifat dan berat ringan
pelanggaran yang diperbuat meliputi:
a. fuanggiaran Rifigian
b. Pelanggaran Sedang

c. Pelanggaran Berat

3.

d. Pelanggaran Sangat Berat
Eeber.ap+ Je$ie Pelar+9gar+n. disip,lin s€bagair$ar++ ya++g din+a*sud.pad* ayat (2.) addah
termaktub dalam Peraturan Hukuman Disiplin karyawan yang masih berlaku.

tf h,t?l
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Pasal 68
Sanksi Disiplin
Prsse$ur Pelaksanaan Safit€i Disip{ifi' mengacu pada .Peratrrafl' tfuktman.
Karyawan, yang masih berlaku (SK. 307lKpts.Dir./1991)

Eisip.lin=

Pasal 69
Skorsing
t. San{tsi ben:pa surat peringatan' pertarna, ,kedua, ketiga (S I., SP I{, SP lI$) dan.
Skorsing sementara, masing-masing dibera batas waktu berlaku selama 3 (tiga)
bulan dan dengan disertai surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran
baik serupa atau tidak, dan jika mengulangi bersedia diberikan sanksi PHK sesuai
dengan PHDK
2, Surat Peringatan pertama, kedua, ketiga (SP I, SP

il,

SP

III)

dikeluarkan oleh fungsi

personalia, sedangkan untuk menentukan lamanya waktu skorsing sementara
ditetapkan bersama antara fungsi personalia dengan Serikat Pekerja. Waktu
berlakunya skorsing paling lama 3 (tiga) bulan, (UU No.13 Th 2003 Pasal 161 ayat
2)
3. Selama karyawan menjalani skorsing sementara mendapatkan upah sebesar 50o/o
(lima puluh perseratus) dari gaji take home pay sebulan dimaksud untuk pembinaan
karyawan untuk lebih baik
,{,. Sksrsi€g. dalas+ rang&a. P. ernutlsan. Hutrungan. l(qrj3, .ber-hngzung. sejak perusahaan=
mengajukan ijin Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial,
dan mendapatkan gaji sebesar 75o/o dari Take Home Pay tiap bulan, paling lama 6
(enam) bulan dan selebihnya akan diatur dan ditentukan oleh pengadilan Hubungan
Industrial

BAB XIV
KELUH KESAH

Pasal

7O

Penyelesaian Keluh Kesah Dan Pengaduan
Penyampaian aspirasi keluh kesah melalui cara musyawarah dan kekeluargaan
untuk mencapai mufakat

2.

Perusahaan bertekad bahwa setiap keluh kesah dan pengaduan seorang karyawan
akan diselesaikan secara adil dengan secepat mungkin

Af h,t4a
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Pasal 71
Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah
1. Setiap keluh kesah dan pengaduan diselesaikan
tangsungnya

dan dibicarakan dengan atasan

2. Apabila hasilnya belum memuaskan, keluhan dan pengaduan dapat diteruskan
kepada atasan yang lebih tinggi, dengan sepengetahuan atasan langsung
3. Apabila prosedur tersebut tidak memuaskan, dapat meneruskan keluhan dan
pengaduan melalui Serikat pekeria., dan akan diselesaikan antara Serikat pekerja
dengan Perusahaan

4. Perusahaan akan menyelesaikan dengan Serikat Pekerja setiap keluhan Karyawan
yang menjadi anggotanya, baik yang diajukan langsung kepada perusahaan
maupun melalui Serikat Pekerja setelah prosedur penyelesaian keluh kesah sudah
ditempuh
5. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara perusahaan dengan Serikat pekerja
penyelesaiannya ditentukan melalui perosedur penyelesiaan perselisihan menurut
ketentuan perundangan yang mengatur tentang itu dan masih berlaku

m
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PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 72

Ketentuan Umum, Prosedur dan Ketetapan Uang Pesangon,
Uang Penghargaan, Uang Ganti Rugi dan Uang Pisah
1) Prosedur pelal<sanaaa. Pemlrrqerl Hubu:gar. Ke{a. (P.HX). dapat dilakrkaa deng:an.
berpedoman pada Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 beserta
peraturan perubahannya (bila ada) dan peraturan pelaksanaannya
2) Setiap pemutusan hubungan kerja harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Hubungan
Industrial baik untuk pemutusan hubungan kerja perorangan maupun pemutusan
huhrngan' kerja. missal.

Hubungan kerja berakhir demi hukum karena I
a) Selama masa percobaan, karyawan berhenti sendiri atau diberhentikan
perusahaan setiap saat.

b) Karyawan mergiundurkan diri

at-as kernauan serrdiri:

c)

Karyawan telah mencapai usia Pensiun

d)
e)

Karyawan meninggal dunia.
Perusahaan tutup atau perubahan status perusahaan,

f)

Rasionalisasi jumlah karyawan.

/

purna bakti.

g) Karyawan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut dalam

Bab XIII

tentang Hukuman Disiplin.
h) Karyawan karena sakit tidak bisa melakukan kewajiban kerjanya berdasarkan
sur€t keternageo. dokter selarna lebih. darl 12 {dua..belas). bulan. ter.us. - rnen€r.us.
dan/atau sesuai Pasal 25
i) Karyawan menjadi anggota Legislatif.

j) Karyawan menjadi anggota

Direksi

3)

Perusahaan dengan segala daya upeya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang
bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan
langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 beserta perubahannya (bila ada)
4) P. er+salraan, $r€n?b€rjl{an. sur€t k€ter€n€sn p€ngalamatr. bekeqia. kepada karyararan.
yang telah putus hubungan kerjanya, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
dilakukan Pemutusan Hubungan Keda (PHK)

A@
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s) Bila pekerja bermaksud akan memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan, yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan selambatlambatnya:
a. 30'{tig:apr:{uh) hari bagj pe*ceria'eselon'VI, V; IV'dan'III
b.60 (enam puluh) hari bagi pekerja eselon II dan I
6) Bilamana karyawan tidak memenuhi ketentuan ayat (5), maka Perusahaan akan
memberlakukan pasal 162 Undang-undang No. 13 tahun 2003 dengan uang pisah
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
7) Uang kompensasi PHK; akan diberikan perusahaan kepada pitiak yang bersangkutan
paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak Uin/pengukuhan PHK diterima yang
bersangkutan atau setelah ada SKept Direksi, apabila Perusahaan belum mampu
menyelesaikan kewajibannya
B) Bagi Karyawan yang telah di PHK oleh Perusahaan sebelum PKB ini diberlakukan,
sedangkan hak-haknya belum diberikan secara penuh, maka Hak yang bersangkutan
diakui sebagai Hutang Perusahaan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku, terutama adanya pengembangan atas hutang tersebut.
e) Uang Pesangon

I

Uang Penghargaan Masa Keri?

/

Uang Penggantian Hak

a) Dalam hal terjadi

Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan diwajibkan membayar
Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian
Hak yang seharusnya diterima.

b) Perhitungan Uang Pesangon paling. sedikit sebaqai berikut :
1) Masa kerja kurang dari l tahun
1
2) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun
2
3) Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun
3
4) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun
4
5) Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun
5
6) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun
6

bulan upah
bulan upah
bulan upah
bulan upah
bulan upah
bulan upah

7,talun : 7 bulan. upah
8) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari I tahun : B bulan upah
9) Masa kerja B tahun atau lebih
: 9 bulan upah
7)

Masa. kerja.5.

tahln atau lebih tetapi kurang. dari
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Masa Kerja sebagai

berikut:

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun

:

2

bulan upah

2} tllasa. keriia 6.tahun.atau.lebih tetapj.kuran€.dar:i. g..tahun. :3. bulan. upah.
3) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah
4) Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah
:

5)

Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun

6) Masa kerja 18 tahun
7) Masa kerja 21 tahun
8) Masa keia24 tahun
d) Uang Penggantian

atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun

6
7
8

bulan upah
bulan upah

: 10 bulan upah

atau lebih

Hak yang seharusnya diterima

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi

bulan upah

sebagaimana

:

1) Cuti (Tahunan dan Cuti Besar) yang belum diambil dan belum gugur.

2)

Biaya atal-l ongJ<os. pulargr untuk karyawan dan .keluarganyi..ketempat djrlana.
karyawan diterima bekerja

3)

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 o/o (lima
belas prosen) uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

e) Grrldcla sh.ka Hand sehagairrantaL keterhun. ddam Tabel,01
10) PHK Selama Masa Percobaan

dilakukan setiap saat baik atas permintaan karyawan atau perusahaan.
?)-Karyawan tida* .berhak mendapat*ar uang Pesarigioni .tiang Penghargaafi. +4asa.
Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima, kecuali upah
terakhir selama karyawan bekerja.
1) Dapat

Atas Kemauan Sendiri
(1) Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi

11) PHR

syarat

:

1. Mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari

sebelum tanggal mulai pengunduran diri.

2.

Tidak terikat dalam Ikatan Dinas

Af h,t.4a
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Menyerahkan tugas-tugas dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya
kepada atasannya

(2) Karyawan berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak yang besarannya
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d), sesuai ketentuan
dalam Tabel 01.

(3)

Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak memenuhi syarat

sebagaimana angka
berpedoman' pada
dalam Tabel 01.

12) PHK Purna Bakti

/

berhak mendapatkan Golden Shake Hand

letrntuan Pasal T2 ayat (9)'tur"uf (e )' atau.ses:ai. ket€ntuan.

Pensiun Normal

(a), lGryawan )zang
mendapatkan

(1)

.putrJs. hubungan. .kerjanya .kare.na.

P+nu. Bal<ti. berhak

:

(l)Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan ilasa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01.

dan Bonus untuk tahun berjalan secara proporsional, yang
dibayarl<ar pada- saat pemberian' Insentif dan. Bonus pada ta.hufi.

(2) Insentif

berikutnya.

(3)Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)ttak

-

hak-

lair yafiE befum dibayar.kan; dafl' sesuai. dengian

kesepakatan'

dan peraturan yang berlaku.

(b)

Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena purna bakti/Pensiun Normal
rnendapatkan penghargaan sebagai jasa pengabdian kenaikan pangkat 1
(satu). grade lebih tinggi.

(c)

Saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar 9,7o/o
akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan, sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (3).

ffil
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Dini

(a). lGrya$,an, yatrg. putus. hubungan.

keqjanya. karena. P.ensiun, Dini.

.ber=hak

mendapatkan:

(l)Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01. dengan masa kerja sesuai masa kerja pada saat
karyawan yang bersangkutan mengajukan Pensiun Dini.

(2)'Insefi# dan' Bonus untrk tahun' berja{an secara. prroBorsiona{; yang.
dibayarkan pada saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun
berikutnya.

(3)Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)Hak

*

hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan
peraturan
yang berlaku.
dan

(b)

Syarat pengajuan Pensiun Dini adalah sudah mencapai usia minimal 45
tahun dengan minimal masa ke{-a 21 tahun.

(d)

Saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 20L7, sebesar 9,7o/o
akan menjadi fa ktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan, sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (3).

74) PHK Karana lleninggal Dunia
a) PHK karena meninggal dunia disebabkan kecelakaan kerja, kepada

ahli

waris yang sah menurut hukum berhak mendapatkan :
1. frangr Pesargort sebesar 2 (du+).ka{i.darj k€t€fltran.Pasa{ 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam Table 01, dengan masa kerja diperhitungkan sama dengan
b'ilamana karyawan yang bersangkutan purna bakt'i.
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2. Insentif untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan

pada

saat pemberian insentif pada tahun berikutnya.

3,

Hak - hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan dan
peraturan yang berlaku.

b) PHK karena meninggal dunia bukan karena kecelakaan
waris yang sah menurut hukum berhak mendapatkan :

kerja, kepada ahli

1. Uang Pesangqn sebesar 2 ( dua ) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (2)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (3) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01, denqan masa ke{_a sesuai masa kerja pada saat
karyawan yang bersangkutan meninggal dunia.

2. Insentif untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan

pada

saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun berikutnya.

3.

Hak - hak lain yanq belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan dan
peraturan yang berla ku.

c) Perusahaan memberikan penghargaan kenaikan pangkat
tinggi kepada karyawan yang meninggal dunia.

1(

satu

)

grade lebih

15) PHK Karena Perubahan Status Perusahaan Atau Relokasi/Merger
a) Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena

perubahan status perusahaan,
perubahan
pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau
atau
perusahaan pindah lokasi dan perusahaan tidak bersedia menerima
teqfawan de.trEart a{asan apapr:q ma*a. karyawafl-ffi.lak mendapatkan Uangr
Pesangon sebesar minimal 2 (dua) kali dari ketentuan pasal 72 ayat (9) huruf
(b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Minimal 2 (dua) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam table O1.

b) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena relokasi/Merger oleh
pemegang saham'/ pemerintah, maka khusus bagi karyawan yang tidak
bensedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada karyawan
dibayar.kan frasgl Pcsengoe se,besarr I (satu) .kaii..darj .ketestuan. p. asal. 72 ayat
(9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang penggantian Hak sesuai
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ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d), dan Golden Shake Hand berpedoman
pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel
01.

16) PHK Karena Perusahaan Pailit

/

Tutup

Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena Perusahaan
dinyatakan
pailivTutup dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka karyawan berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1
(satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak
sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam table 01.

17) PHK Karena Efisiensi
a) Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup
bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan
efisiensi, maka karyawan berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar
minimal 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang
Penghargaan Masa Kerja minimal sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal
72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentu an Pasal 72
ayat [9) huruf (d), dan Golden Shake Hand berpedoman pada ketentuan
Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01.

hal

pemutusan hubungan kerja karena efisiensi tidak dapat
dihindarkan, maka sebelumnya perusahaan harus melakukan upaya sebagai
berikut:

b) Dalam

1.

Tidak memperpanjang kontrak kerja bagi tenaga kontrak yang sudah habis
masa berlakunya.

2.
3.
4.
5.

Membatasi

/

menghapuskan kerja lembur.

Mengurangi jam kerja.

Mengurangi hari kerja.
Mengurangi shift.

6. Meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara
wai<t"u-.

ffi
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7. Dalam keadaan terpaksa mengurangi upah dan fasilitas setelah dibicarakan
dengan SP PTBBI.

f8)

PHK Karena Karyawan Diangkat Sebagai Anggota Legislatif

1.

/

Eksekutif

Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena diangkat sebagai anggota
Legislatif
Eksekutif berhak diberlakukan sebagai karyawan
mengundurkan diri.

/

2. Insentip untuk tahun berjalan

secara proporsional, yang dibayarkan pada
saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun berikutnya.

3, Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPIS Ketenagakerjaan sesuai
dengan peraturan perunda ng-undangan yang berlaku.

19)

PHK Karena Karyawan Diangkat Sebagai Anggota Direksi

a) Karyawan yang diangkat menjadi Direksi BUMN, baik BUMN tempat yang
bersangkutan bekerja maupun BUMN lain setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah RI No. 45 Th. 2005 tertanggal 25 Oktober 2005, maka yang
bermngktrfdn pensiun seb-dqai kar]rdw-drT( Ftll( Furn-a tsakti )' teng-dn ErangjGf
tertinggi.

b) Sebagai penghargaan kepada karyawan yang diangkat sebagai Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, diberikan pensiun ( purna
bakti ) dengan masa kerja diperhitungkan sama dengan bilamana karyawan
yang bersangkutan purna bakti/Pensiun Normal, dengan menerima hak - hak
sesuai Pasal 72 ayat (9) huruf (b),(c).(d) dan hak MPP yang bersangkutan
diganti dengan pembayaran sekaligus dan Golden Shake Hand berpedoman
pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam
Ti'be{.01.

20)

PHK karena Kesalahan dan Pelanggaran Tata Tertib

a)

Dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, karena

t,

Telah meiakukan Matranffiseperti tersebuttramBab
Pl.lDK tentang Hukuman Disipiln, yang didukung dengan bukti

l.a.Tertangkap tangan,
1.b, Ada pengakuan dari karyawan yang bersangkutan,

:

XllI
:

/
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1.c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-ku rangnya 2
(dua) orang saksi i

maka kepada karyawan yang bersangkutan diberikan Uang Penggantian
Hak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan
Golden Shake Hand berpedoman pada ketentua n Pasal 72 ayat (9) huruf
(e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01. dan/atau hak - hak lain sesuai
Putusan Pengadilan ./ Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial ( LPPHI )

2) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah ( mangkir ) atau
meninggalkan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut dan telah dipanggil oleh Pimpinan sebanyak 2 (dua) kali secara patut
dan tertulls, maka kepada karyawan yang bersangkutan dikuafiTikaslkan
mengundurkan diri dengan diberi-kan Uang Penggantian Hak yang
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden
Shake Hand sesuai ketentuan pada tabel 01.

b) Pelanggaran tata. tertib kerja per+sahaan dalam PKB ini sehin ter.sebut pada.
huruf (a) angka (1) ini setelah karyawan yang bersangkutan diberikan surat
peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali secara berturut-turut, maka karyawan yang
bersangkutan diberikan Uang Pesangon sebesar 1( satu ) kali dari ketentuan
Pasal 72 ayat (9), huruf [b), Uang Penghargaan Masa Keria sebesar 1 (.satu )
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang penggantian Hak
sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d).

a) Karyawan

dapat mengajukan PHK ke PHI apabila

melakukan perbuatan

sebagai

berikut

manajemen

:

1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam

Karyawan;

2. Membujuk dan/atau menyuruh Karyav{an untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak membayarkan gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tlga) bulan berturut-turut atau lebih;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah d'rjanjikan kepada Karyawan;
5. Memerintahkan Karyawan untuk melaksanakan
pekerl'aan di luar
yang diperja njikan;
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6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,

keselamatan,
kesehatan, dan kesusilaan Karyawan, sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja atau Peraturan yang berlaku..

maka. kar.yataar. yarg bersalgkufan diberikan. Uarrg. Peselrgolil qebesar 2
(dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9), huruf (b), Uang penghargaan
Masa Kerja sebesar 1 ( satu ) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c)
dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d)

2L)

PHK karena Karyawan Sakit Berkepaniangan
a) PHK dapat dilakukan kepada Karyawan yang

sakit akibat kecelakaan kerja
atau sakit bukan akibat kerja setelah waktu 12 (dua belas) bulan terus
menerus dan dinyatakan tidak dapat bekerja sesuai rekomendasi Dokter

yang ditunjuk Perusahaan dengan ketentuan

:

l) Karyarya{r yar1€ putljs

hubu+gan. kerjanya karena sakit
berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja sebagalmana angka
(21) huruf (a) berhak mendapatkan Uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang penghargaan

Masa Kerja sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf
(c) dan Penggantian l{at< dari ketentuan paseilTz ayat (9) huruf (d) dlrn
Golden Shake Hand berpedoman pada ketentuan pasal 72 ayat (9)
huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01

2) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan,
but<afi akibat kecelakaam kerja sehagaimara aftEka t2t).huruf {a} ber.fmk
mendapatkan Uang Fesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan pasal
72 ayat (9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu)
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan penggantian Hak dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01

22)

PHK karena Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja

Pen:sahaan dapat rnerrawar*an kepada 'karfawan yang terdasar{<an penilaian
kinerja masuk dalam kategori tidak efisien atau tidak produktif, untuk melakukan
Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan tetap berpedoman pada
Peraturan perundang-u nda ngan yang berlaku.
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23) Pembayaran Uang Pesangon, Penghargaan Nasa Kerla dan Penggantian
Hak

a)

Pembayaran Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (9), huruf (b),(c),(d) dan (e) harus
dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat pada hari kerja terakhir
sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan.

b)

Dalam hal perusahaan tidak dapat memenuhi sesuai huruf (a) diatas, maka
per'usafiaan' b,edrewajiban' mela*tsanakan p€ffrbayaran. da{am kr:rr:n waktr:=

6

(enam) bulan dengan ketentuan selama dalam jangka waktu

masa

penundaan tersebut, kepada karyawan diberikan kompensasi penundaan atas

hak yang diperoleh sebesar pengembangan nilai deposito dari saldo
pesangon.

22) Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja
a) Prosedur pemutusan hubungan kerja ditempuh sesuai dengan

Peraturan

Perundangan yang berlaku.

b) Setiap pemutusan hubungan ke{,a karena efisiensi perusahaan harus
memberitahukan secara tertulis kepada SP PTBBI seku rang- ku rangnya 1
(satu) bulan sebelum pelaksanaan dan kepada karyawan yang bersangkutan
seku ra ng-kurangnya 3 (tiga) bulan.

c) Segala hutang piutang harus

diselesaikan oleh perusahaan dan karyawan
yang bersangkutan sampai dinyatakan resmi putus hubungan kerjanya.
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Pasal 73
Usia Pensiun Normal Dan Masa persiapan pensiun
1. usia Pensiun Normal (UPN) Karyawan adalah 56 (lima puluh enam) tahun, tentang
Usia Pensiun Normal)
2.

Bagi Karyawan yang memasuki UpN (Usia pensiun Normal)

perusahaan
memberikan Masa Persiapan Pensiun (Mpp) / Masa pembebas tugasan selama 6
(enam) bulan untuk masa kerja kurang dari 15 tahun dan Masa persiapan pensiun
(MPP) / Masa pembebas tugasan selama 12 (dua belas) bulan untuk masa kerja
iebih dari t5 tahun dengan ietap mendapat peng.hasilan berupa gaji pokot< -di
tambah runjangan Tetap (T2) dan fasilitas pengobatan terhitung sLbelum yang
bersangkutan memasuki Usia pensiun Normal (UpN), dan status (Mpp) wajib

Af
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dijalani oleh setiap karyawan
3.Jika perusahaan membutuhkan karyawan yang dimaksud, harus

di perhitungkan
hak-hak karyawan secara profesional (non-struktural) dengan nilai sesuai

kesepakataq dengian- persyaratar assesmen pi{rak- ke-3.
4. Perusahaan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan yang memasuki
usia Masa Persiapan Pensiun (MPP)

5. Perusahaan dapat memberlakukan program Pensiun Dini dengan minimal umur
karyawan 45 (empat puluh lima) tahun. Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
Sesuai instruksi Perusahaan.
6. Hak-hak mengenai Pensiunan Dini diatur sesuai UU tenaga kerja No.13 Tahun 2003.
Dengan masa kerja minimal 20 tahun dan dirundingkan dengan Serikat pekerja

7.

Pajak PPh atas kompensasi PHK, diatur sesuai UU Perpajakan yang berlaku.
BAB XVI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

$a€a+ 74
l{asa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Keda Bersama ini berlaku sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan
Desember 2021 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak berlaku selama 2 (dua)

tahun.

Pasal 75
Perubahan Perjanjian Kerja Bersama
1. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu bila
dianggap perlu, dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam
Perjanjian ini.

Setiap perubahan dari Perjanjian Kerja Bersama ini harus melalui tahap
perundingan dan musyawarah antara kedua belah pihak
3. Perusahaan dan serikat Pekerja wajib memberitahukan kepada anggotanya/seluruh
karyawan mengenai setiap perubahan terhadap perjanjian Keda Be6ama ini
4. Apabila ada ffi-hal'yang' Num terc-anh:m *alam Fa-janiian {(erja tsersama ini. daff
dipandang perlu untuk dimasukkan/ditambahkan akan diadakan perbaikan berupa
addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak
2.

Pasal 76
Perpanjangan Kesepakatan Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
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BAB XVII
MASA PERALIHAN

Pasal 77
Masa Peralihan
1. Hal-hal yang menyangkut penyelesaian permasalahan tentang tenaga kerj'a yang
belum tercantum dalam PKB ini,. kedua belah pihak wajib menyelesaikannya alas
dasar perjanjian bersama dan saling menguntungkan
2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam PKB ini, tetapi telah ditentukan Perusahaan
yang sudah berlaku, tetap diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pKB ini

3. Ketentuan Perusahaan yang. lama masih teta.p berlaku sampai

dengan

dikeluarkannya ketentuan yang baru

4.

Semua Ketentuan Direksi yang merupakan Peraturan pelaksanaan dan penjabaran
lebih lanjut dari isi PKB ini dimusyawarahkan dengan pengurus Serikat pekerja

Aasal 78
Penandatanganan Kesepakatan Kerja Bersama
Yang berwenang menanda tangani Perjanjian Kerja Bersama ini selaku pihak perusahaan
adalah Direktur utama PT BBI sedangkan dari pihak serikat pekerja yang berwenang adalah
Ketua dari Serikat Pekerja, yaitu Ketua Umum SP PT BBI

Pasal 79
Tempat Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani di tempat yang disepakati bersama oleh kedua

belah pihak

Pasal 80
Ketentuan Penutup
1. Perianjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh
kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Tenaga Keda propinsi
]awa Timur

2. Perusahaan harus memperbanyaly'mencetak perjanjian Kerja Bersama (pKB) ini
dalam bentuk buku saku untuk dibagikan secara Cuma-Cuma kepada setiap
karyawan paling lama 1 (satu) bulan setelah dita ndatanganinya pKB ini, agar semua
karyawan dapat memahami dan menghayati serta melaksanakannya
3. Buku Perjanjian Kerja Bersama ini disampaikan pula kepada instansi yang
berkepentingan
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4. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, maka ketentuan lain yang
berlaku sampai dengan saat ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan catatan
bilamana terdapat Ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan yang
terdahulu, maka diberlakukan yang lebih tinggi nilainya dan menguntungkan bagj
karyawan
5. Hal-hal lain yang menyangkut karyawan akan
Keputusan Direksi

diatur secara tersenriri dengan

6. Bilamana terjadi kesalahan penafSiran terhadap Perj'anjian Kerja bersama (pKB) ini,
a*ffi disel€saia{(an s€€ar.& musyavdara+l .bipartit€ da{i .bi{a tidak t€r€apai
kesepakatan, kedua belah pihak akan menyerahkan kepada Kantor Tenaga Kerja
Propinsi lawa timur, dan jika timbul masalah keperdataan akan diselesaikan ke
Pengadilan negeri Surabaya
7. PKB ini mulai mengikat Perusahaan dan Serikat Pekerja sejak tanggal ditandatangai
s{.,eh. kedu+ b€{a{s. pihak daa dapat ditinjau kerrSali setiaf 2 {.du+) t+hun; .ber{aku
sejak ditandata nga nina PKB ini

8. Lampiran-lampiran yang mendukung PKB
terpisahakan dari PKB

ini

merupakan bagian yang tidak

9. Semua aturan yang ada didalam PKB sebelumnya tetap berlaku selama belum
disahkannya PKB yang baru dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun setelah
masa berakhirnya PKB sebelumnya
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PERWAKILAN TIM PERUNDING
PER]ANJIAN KERIA BERSAMA (PKB)
PT 8ofi A' BIS{rlA l+{ffrA {ffRSERO}
PERIODE TAHUN 2017-2019
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