
SERIKAT PEKERJA PT. GAPURA ANGKASA

(STPERKASA)

Nomor
Lampiran
Perihal

: GP /SP /O27 lExT /tv /2016
:1 (satu) berkas
: Pemyataan Sikap Siperkasa

Jakarta, 14 April 2016

Kepada Yth.
Komisaris Utama
PT C'apura Angkasa
Di tempat.-

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional Siperkasa di Bandung tanggal 1l-13 April
2016, dan menyikapi kondisi terkini Perusahaan serla dinamika hubungan kemitraan
antara Siperkasa dengan Direki PT. Gapura Angkasa. bersama ini kami sampaikan
Pernyataan Sikap Siperkasa yang merupakan aspirasi anggota.

2. Sikap tersebut kami ambil sebagai reaki atas tindakan/kebijakan Direksi khususnya
Direktur Utama PT. Capura Angkasa dalam mengelola Perusahaan yang menimbulkan
keresahan karyawan/anggota Serikat Pekerja PT. Gapura Angkasa.

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Salam hormat,
A.N. PENC,URUS PUSA

W 
6APUM

Tembusan:
Yth : l. Direktur Utama PT. C,aruda lndonesla Tbk (Persero) selaku Pemegang Saham

2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pemegang Saham
3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura ll (Persero) selaku Pemegang Saham
4. Anggota Dewan Komisaris
5. Direktur Utama PT. Capura Angkasa
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KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN BLOK B. 12 KAV. NO.O8 KEMAYORAN JAKARTA 10610
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SERTKAT PEKERJA PT. GAPUR.AANGKASA
(STPERKASA)

PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PEKERJA PT. GAPURA ANGKASA (SIPERKASA}

HASIL RAKERNAS DI BANDUNG
11-13 APRTL 2016

Bahwa kamiyang bertanda tangan di bawah ini, adalah Pengurus Serikat Pekerja yang sah dan memiliki
kewenangan mewakili dan menyampaikan aspirasi anggota, dengan ini menyampaikan PERNYATAAN

SIKAP atas kondisi terkini Perusahaan sebagai berikut :

1. Bahwa Direksi PT. Gapura Angkasa dan Serikat Pekerja PT. Gapura Angkasa (SIPERKASA) telah
menandatangani Perjanjian Kerja Bersama sehingga secara hukum terikat dan memiliki kewajiban

untuk menaati seluruh ketentuan dalam PKB tersebut, sebagaimana tertuang dalam Mukadimah
PKB bahwa Dengan rahmat Tuhan Yang Masa Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab sehingga

terjalinlah hubungan kerja yang selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Karyawan,

Calon Pegawai dan Pekerja Perusahaan yang diwakili oleh Serikat Pekerja PT Gapura Angkasa
(SIPERKASA) yang merupakan mitra yang tidak terpisahkan. Karenanya kedua belah pihak sepakat
untuk menetapkan ketentuan hubungan kerja, syarat-syarat dan kondisi kerja didalam bentuk
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan menyadari sepenuhnya akan sendi-sendi hubungan
industrial.

2. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat untuk mengatur hak-hak dan kewajiban Perusahaan

dan karyawan, Calon Pegawai serta Pekerja Perusahaan, menetapkan cara-cara menyelesaikan
perbedaan pendapat, memperbaiki, mempertahankan hubungan kooperatif yang harmonis dan

berkelanjutan antara Perusahaan dan Karyawan, Calon Pegawai dan Pekerja Perusahaan. Dengan

demikian diharapkan terciptanya ketenangan kerja, kegairahan kerja, kesejahteraan materil dan
spiritual, ketenangan berusaha, peningkatan kualitas produksi, efisiensi dan pengembangan

Perusahaan, disertai dengan meningkatnya taraf hidup Karyawan, Calon Pegawai dan pekerja

Pe rusa haa n bese rta kel uarga nya sejalan denga n perkemba ngan perusa haa n.

3. Bahwa Perusahaan akan selalu bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban yang telah
disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan sebaliknya Karyawan, Calon Pegawai dan
Pekerja Perusahaan akan memenuhi dan mentaati semua kewajiban yang ada dalam perjanjian

Kerja Bersama (PKB). Setiap permasalahan hubungan kerja akan diselesaikan melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perusahaan dengan Siperkasa

telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama {PKB).

4. Bahwa dalam prateknya terdapat beberapa keb'rjakan Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan
PKB, perundang-undangan yang berlaku, dan code of conduct yang terus berulang-ulang meskipun
atas ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai
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SERII{AT PBKER,JA PT. GAPI.IRA ANGKA,SA
(STPERKASA)

mufakat dan telah beberapa kali dilakukan kesepakatan untuk melaksanakan ketentuan PKB

sebagaimana mestinya dan Direksi menyanggupi untuk melaksanakan seluruh ketentuan
kesepakatan yang tertuang dalam PKB.

Janji Direktur Utama dihadapan peserta Rakernas di Malang tanggal 27 Januari 2014 dan janji
Direktur Utama pada pertemuan dengan Siperkasa tanggal 31 Agustus 2015 di Hotel Borobudur
Jakarta sebagaimana t€rtuang dalam Komitmen tertulis yang ditandatangani bersama antara
Direktur Utama PT. Gapara Angkasa dengan Ketua Umum Siperkasa, semuanya hanya janji-janji
manis yang sama sekali tidak terbukti. Kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan PKB tersebut
terus terjadi, hal ini berpotensi timbulnya konflik dengan Siperkasa yang pada akhirnya dapat
merugikan perusahaan dan karyawan,

Kebijakan-kebijakan sebagaimana dimaksud butir 4 diatas antara lain :

o Bahwa Siperkasa memandang pengadaan GSE melalui sewa kepada Thomson Robbin
Maintenance (TRM) sangat dipaksakan, Siperkasa tidak melihat adanya suatu transparansi yang
benar yang diperlihatkan Manajemen, hal ini terbukti dengan tidak adanya penjelasan yang
komprehensip dari Manajemen baik dari perspektif biaya maupun dari perspektif manfaat baik
dari Direksi maupun dari tim evaluasi GSE yang sudah berulang kali diminta oleh Siperkasa.

o Bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pengadaan sewa GSE, Siperkasa memandang
Manajemen telah mengabaikan prinsip-prinsip GCG yang begitu santer didengungkan kepada
seluruh lnsan Gapura. lni menunjukkan tidak adanya perilaku baik yang menjadi contoh bagi
pegawai yang ditunjukkan oleh jajaran Direksi Perusahaan sebagaimana yang seharusnya sesuai
dengan Etika Jabatan Direksi yaitu Mendorang terciptonya perilaku etis dan menjunjung standar
etika tertinggi di perusahaan dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi
koryawan.

e Bahwa tidak adanya analisa terhadap kemampuan keuangan Perusahaan namun Direksi tetap
menjalankan pengadaan GSE dengan sewa untukjangka waktu 10 tahun dan dengan biaya yang
sangat besar. Maka Direksi telah melakanakan proses pengadaan sewa GSE dengan tidak
memperhatikan asas kehati-hatian sehingga berpotensi pada kerugian yang dialami oleh
Perusa haan.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 telah dilakukan Kick Off Operation Control System (OCS)

yang merupakan implementasi lT yang akan mendukung pemanfaatan sumber daya {SDM &
GSE) secara efisien dan optimal serta operasional ground handling yang lebih baik. Untuk
mewujudkan hal tersebu! Direksi telah melakukan penunjukan langsung kepada Asyst sebagai
pelaksana penyedia system dimaksud dengan nilai Rp. 11.400,000.000 untuk biaya implementasi
pada th 2015 dan biaya bulanan sebesar Rp. 4.058.000.000,- terhitung Januari 2016 atau biaya
pertahun sebesar Rp. 48.624.000.000,- namun konsep yang diterapkan masih belum jelas dan
membingungkan. Biaya-biaya ini berpotensi membebani keuangan Perusahaan sementara
manfaat dari penerapannya belum jelas.

SEKRETARIAT: GEDUNG DAPENRA Lt. 3
KEMAYOMN BLOK B. 12 KAV. NO.OB KEMAYORAN JAKARTA 1061
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SERIKAT PEI(ERJA PT. GAPURA AIVGKASA
(STPERT(ASA)

Bahwa telah terjadi penjatuhan hukunran disiplin kepada karyawan, baik melalui surat General
Manager (GM) maupun surat yang ditandatangani langsung oleh Direksi dilakukan tidak melalui
proses sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam PKB. Penjatuhan Sanksi tidak melalui
pemanggilan secara patut dan pemeriksaan untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan.
Sementara tata cara penjatuhan Sanksi telah diatur dalam PKB yang intinya menjelaskan bahwa
sebelum penjatuhan sanksi harus terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis oleh
Pejabat Berwenang untuk proses pemeriksaan. Sehingga proses penjatuhan sanksi kepada
karyawan yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi unsur/ketentuan
formil. Penjatuhan sanksi tersebut sangat melukai rasa keadilan karena memberikan hukuman
tanpa diadili dengan hak pembelaan dan klarifikasi. Penjatuhan sanksi yang tidak memenuhi
ketentuan formal memiliki konsekuensi hukum batat demi hukum.
Bahwa terdapat pengangkatan 3 SM di KP dan 1 VP dilakukan kepada orang yang bukan berasal
dari pegawai PT. Gapura Angkasa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pKB pasal 23 tentang
Pengisian Jabatan Struktural, ayat (L) menegaskan bahwa Pengisian jabatan struktural diisi oleh
KARYAWAN melalui proses Dewan Jabatan, pengertian karyawan sesuai ketentuan pKB pasal 2
adalah Pesawai Tetap, Peeawai Perbantuan. Calon Pegawal dan Pekeria pergsahaan. Frase ini
mengandung pengertian bahwa jabatan struktural diisi dari kalangan intern perusahaan dari
orang-orang yang sudah menyandang status sebagai karyawan perusahaan dan bukan yang tiba-
tiba masuk dan langsung menduduki jabatan dimaksud. Siperkasa yakin bahwa banyak kader-
kader yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut tanpa harus memilih dari luar, sehingga
sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada ketika alasan pemilihan orang dari luar untuk
menduduki jabatan tersebut adalah tidak adanyo SDM yang mampu melaksanakan tugas di
jabatan tersebut.

Bahwa telah terjadi tindakan demosi berupa pemberhentian/pencopotan/penurunan ke grade
yang lebih rendah beberapa pejabat yang tidak didasari alasan yang jelas dan tidak didasari
pertimbangan yang matan& pengaduan dari customer dan masukan dari pihak lain terkait GM
tidak disertai dengan upaya check and recheck, tidak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan
namun langsung diputusl<an untuk dilakukan demosi, hal ini melukai rasa keadilan bagi pegawai
yang bersangkutan. Dan berdampak secara psikologis pada pegawai ybs sehingga menyebabkan
depresi, teraniaya, dan merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kebijakan
manajemen yang tercermin dalam keputusan demosi tersebut merupakan suatu kezaliman yang
nyata yang dipertontonkan oleh Direksi kepada khalayak dan ini sungguh memprihantinkan.
Bahwa telah terjadi perpanjangan masa jabatan VP oP tidak memiliki alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tindakan ini menimbulkan kesan bahwa tidak ada regenerasi yang baik
di kalangan struktural PT. Gapura Angkasa. Bahwa masa jabatan adalah berjalan secara alamiah
sehingga seharusnya ini menjadi alasan bagi berjalannya gerbong struktural bukan sebagai
hambatan bagi bergulirnya pengembangan karir bagi pejabat-pejabat lain di bawahnya.
Siperkasa yakin bahwa kader-kader yang mampu untuk menggantikan di posisi Vp op tidaklah
sedikit, sehingga sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada ketika alasan perpanjangan
tersebut adalah tidak adanya SDM yang mampu menggantikan.

SEKRETARIAT: GEDUNG DAPENRA Lt, 3
KOTA BARU BANDAR KEMAYOMN BLOK B. 12 KAV. NO.OB KEMAYORAN JAKARTA 1O5IO

TELP. (02i) 6545410Ext.5501 FAX: (021) 6545408 E-mait : sp_gapura@yahoo.com
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SERTI(AT PEKERJA PT. GAPURA A}IGKA,SA

(STPERKASA)

o Bahwa terdapat kebijakan pemberian insentif tahun 2014 yang diterima tahun 2015 yang tidak
didasarkan pada kesepakatan antara Direki dengan Siperkasa, hal ini menyimpang dari

ketentuan PKB Pasal 120 yang secara jelasa mengatakan "Berbagoi hol yang belum cukup diatur
dalam PKB ini, okan diatur tersendiri melolui Surat Keputusan yang sebelumnyo horus

dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Siperkasa, serta tidak menyimpang dari PKB inf'.
Kebijakan tersebut tidak memberikan insentif kepada pegawai yang menerima hukuman atas

pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga Siperkasa memandang tindakan ini secara nyata

dan jelas merupakan sikap arogan yang ditunjukan oleh Direksi sekaligus menghilangkan hak

sebagian pegawai yang menerima Surat Peringatan karena DIANGGAP melakukan pelanggaran

disiplin.

7, Telah terjadi penolakan Direktur Utama terhadap kunjungan Pengurus Siperkasa seluruh lndonesia

di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta pada tanggal 12 April 2016 tanpa adanya alasan yang jelas.

Penolakan ini secara nyata memperlihatkan perilaku arogan, tidak etis, mengabaikan nilai sopan

santun dan menunjukkan perilaku pelecehan organisasi. Perilaku Direktur Utama tersebut sangat

mengecewakan dan menimbulkan kemarahan di kalangan Pengurus Siperkasa seluruh lndonesia

padahal tujuan kunjungan tersebut bermaksud untuk berdialog dengan Direktur Utama terkait
kondisi terkini perusahaan.

8. Bahwa tindakan Direktur Utama pada tanggal 12 April 2016 semakin memperburuk hubungan
kemitraan antara Direksi dengan Siperkasa. Tindakan tersebut secara nyata bertentangan dengan

Standar Etika dalam berhubungan dengan Stakeholder Dokumen Code Of Conduct Nomor: GP-GSG-

03 tanggal 26 jAN 2016 (artikel F angka t huruf d, e, f dan hl. " Perusahaan selalu menjunjung tinggi
kesetoraan kerjo termasuk di dalomnya larangon terhodap segalo bentuk diskriminosi, perusohoan

memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakukon yong adil terhadap seluruh
karyowon, menempatkan Serikat Karyawan sebagai mitra perusahaan demi terciptanya hubungan

industrial yang dinamis dan harmonis. SERTA MEMPERHATIKAN SECAM SUNGGUH-SIJNGGUH

ASPIRASI SERIKAT KARYAWAN YANG ADA HUBUNCANNYA DENGAN KEPENTINGAN SELIJRUH

KARYAWAN DAN PERUSAHAAN"

KESIMPUIAN

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Siperkasa menyimpulkan :

1) Direksi telah melaksanakan pengelolaan SDM yang tidak memiliki konsep yang jelas, dalam dua

tahun terakhir ini pengelolaan SDM mendekati titik nadir kerawanan, pengembangan dan pola karir
yang tidak jelas, menimbulkan keprihatinan dan merugikan karyawan.

2l Direksi tidak mencontohkan perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di perusahaan

serta tidak menjadikan dirinya sebagaiteladan yang baik bagi karyawan.

SEKRETARIAT: GEDUNG DAPENRA Lt. 3
KOTA BARU BANDAR KEMAYOMN BLOK B. 12 KAV. NO.O8 KEMAYORAN JAKARTA 10610
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SER IKAT PEI{ERJA PT. GAPI.IRA ANGI(ASA

(STPERKASA)

3)

4l

s)

6)

Direksi tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk pengadaan

sewa GSE dan pengadaan sewa OCS dan implementasinya sehingga kedua hal tersebut dapat

berpotensi merugikan perusahaan dan kehilangan jaminan kelangsungan hidup perusahaan.

Siperkasa berpandangan bahwa Surat Peringatan kepada sebagian pegawaitidak memiliki kekuatan

hukum mengingat proses/mekanisme penjatuhannya tidak memenuhi ketentuan formal sehingga

pegawai yang menerima Surat Peringatan, secara sah masih berhak atas insentif tahun 2014.

Direksi telah menerapkan kebijakan mercu suar yang membuat terang pihak lain sementara untuk

pihak intern sendiri berada dalam kegelapqn dan membiarkan kondisi yang menghawatirkan

sehingga membuat resah karyawan.

Tindakan tindakan Direksi bertentangan dengan Standar Etika dalam berhubungan dengan

Stakeholder Dokumen Code Of Conduct Nomor: GP-GSG-O3 tanggal 26 JAN 2016 (artikel F angka 1

huruf d, e, f dan hl. "Perusohaan selolu menjunjung tinggi kesetaraon kerjo termasuk di dalamnya

larongan terhodap segala bentuk diskriminasi, perusahaan memberikon kesempatan yang sama

don setara serta perlakukan yang adil terhqdap seluruh karyawan, menempatkan Serikat

Karyawan sebagai mitra perusahaan demi terciptanyo hubungan industrial yang dinamis dan

harmonis. SERTA MEMPERI1ATIKAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH ASPIRASI SERIKAT KARYAWAN

YANG ADA HIJEIJNGANNYA DENGAN KEPENTINGAN SELURUH KARYAWAN DAN PERUSAHAAI{"

TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Siperkasa dengan ini mengajukan TUNTUTAN
sebagai berikut :

1) Siperkasa meminta kepada Direksi untuk bertindak/melakukan :

. Segera menghentikan sewa GSE dan segera memutus kontrak/perjanjian sewa GSE dengan pihak

Thomson Robbin Maintenance (TRM) sebelum kerugian Perusahaan semakin membesar.

e Segera menghentikan proyek, sewa oCS dan lmplementasinya serta membatalkan pengadaan

OCS sebelum kerugian perusahaan semakin membesar.

o Melakukan evaluasi kembali atas tindakan pengangkatan pejabat dan demosi pejabat yang tidak

sesuai dengan ketentuan PKB.

r Memberikan insentif 2014 kepada pegawai yang dikenai peringatan hukuman disiplin yang cacat

hukum.

r Membatalkan perpanjangan jabatan VP OP dan memberikan kesempatan kepada yang lainnya

untu k mengisi jabatan tersebut.

r Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Dasar Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

2) Siperkasa meminta SAUDARA AGUS PRIYANTO yang paling bertanggung jawab atas permasalahan

dalam pengelolaan perusahaan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama

PT. Gapura Angkasa.

SEKRETARIAT: GEDUNG DAPENM Lt. 3
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SERTKAT PEI(ERJA PT. GAPURA AI\GKA,SA
(srPERr(ASA)

3) Siperkasa meminta kepada Dewan Komisaris selaku organ Perusahaan yang memiliki fungsi

pengawasan melakukan pengawasan dan pemeriksaan sacara intensif kepada Direksi Perusahaan

khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan Direksi yang berpotensi merugikan Perusahaan,

4) Siperkasa meminta kepada Pemegang Saham untuk melakukan evaluasi kinerja Direktur Utama dan

mempertimbangan untuk melakukan penggantian Direktur Utama oleh orang yang lebih

berkompeten dari sisi teknis, keilmuan, maupun kepribadian.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya sebagai wujud itikad baik Direksi dalam mengelola perusahaan sesuai dengan
ketentuan PKB dan prinsip-prinsip GCG.

Bandung 13 April 2016

A.N PENGURUS SERTKAT PEKERJA (STPERKASA) pT. GApURA ANGKASA
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NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 EDILESMANA KETUA UMUN4

2 ROMIFAHJANA SEKRETARIS JENDERAL aR'&
3 RM. ARIEF MULYANA BENDAHARA UMUM M-
4 HENRAWAN KORBID

5 ENDANG SUARDI KOREID \(/*",

6 AGUS RUSTAMSYAH KORBID .--{Jtdd
7 MUHAMMAD TAUFIK SEKRETARIAT ,41:ta\ t

8 ARIEF SUPRIYADI CGK



$ERTT{AT PEI(ERJA IIf. GAPURA ANGKA,SA
(STPERT(ASA)

9 ENDUN ADBULAH CGK >/4
10 LUTFI YUSUF CGK 44_

L1 LIANA SARI CGK
7J't*

t2 RONALD TRIVEN CGK qu"
13 IGP SUDIRNA DPS

vv{fvd
L4 IWAYAN MURTANA

o
DPS il)?^Gthrr'

15 I KOMANG KUMARA ADI DPS AL
15 I KETUT KARUNA DPS ,/AL>,
t7 I GEDE SUTRISNA PUTRA DPS tnAS
18 WARTONO ,uop@
19 TUTUN WILLY cGo -N \fuj

:]'"*
'-\!,

20 INDRA RIKARVI KMO wt
21 SYUKRI KMO

I tL
22 ADRIAN FERDIAN roc W I

23 SUYADI JOG \l'l. A-7P
24 SOEDARMINTO SUB

t-

: .dN

25 DIDIK ARIYANTO SUB

26 JAFRI SUTOYO UPG ;2V
27 M. HARTO AKIB UPG Y G,
28 MK. CATUR HANDOKO WAREH KNO ztfu ,

29 ARMADA F REMI KNO /On^4"



SERII{AT PEKBRJA PT. GAPURA AI\GKASA
(STPERKASA)
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31 NANANG JAYADI LOP

32 MULAU WARMAN BPN l\r'

33 HARI ANDESKA PKU

34 NUR DWIRATNO PNK l

35 MUHAMMAD AYANI 50c \ {\,,7
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36 MUHAMMAD ENDRA PLM )

37 MUHAMMAD FAIZ AMIN BTJ /l
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38 DWISANTOSO N MDC L- /
nk

39 HASTO PRASEWO SRG /G a
D

40 YULIUS LATUPAPUA PGK 0t
l-'

41 DARMAWAN PDG

42 INU ISWANDANU DJB l{.J^ -
43 TURMAN BDJ
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44 YUSMAN SAMPURNO BKS 4ffir
45 ARFAN RUSLI DJJ ( LAE?
46 SABARUDDIN BIK (- -: W.;
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