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Mukadimah Tidak ada perubahan

1 Pihak – Pihak 

yang 

Mengadakan 

Perundingan 

PKB

PT. GAPURA ANGKASA, berkedudukan di Gedung 

Dapenra Lantai 1,2 & 3 Jalan Angkasa Blok B12 Kav 8, 

Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, 

SERIKAT PEKERJA PT. GAPURA ANGKASA 

(SIPERKASA), berkedudukan di Gedung Dapenra 

Lantai 3 Jalan Angkasa Blok B12 Kav 8, Kota Baru 

Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 

58 jenis istilah & pengertian

(ayat 1) Perusahaan adalah PT. Gapura Angkasa 

(ayat 3) Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan

(ayat 4) Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan 

(ayat 6) Unit Kerja adalah seluruh unit kerja yang ada 

dalam struktur organisasi Perusahaan pada tingkat 

pusat dan cabang, yang berada satu tingkat dibawah 

Direksi Perusahaan  

ayat 6 definisi SBU Bisnis Lainnya dihapuskan

(ayat 8) Serikat Pekerja PT. Gapura Angkasa adalah 

Serikat Pekerja Perusahaan yang terdaftar/tercatat di 

instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan; wadah atau badan organisasi yang 

dibentuk oleh Karyawan melalui Musyawarah Nasional 

(Munas), yang diberi nama SIPERKASA dan telah 

didaftar ke Kementrian Tenaga Kerja dengan Nomor 

bukti Pencatatan 281/I/P/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 

2003 

(ayat 8) Karyawan adalah Pegawai Tetap, Pegawai 

Perbantuan, Calon Pegawai dan Pekerja Perusahaan

Penambahan ayat - (ayat 9) Pekerja Perusahaan 

adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan suatu 

perjanjian kerja waktu tertentu oleh Perusahaan

penambahan (ayat 16) Jabatan adalah kedudukan 

yang menunjukan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung 

jawab dan wewenang serta hak karyawan dalam 

Perusahaan, dengan jenis jabatan manajerial, 

administrasi atau profesi ;

(ayat 18) Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan 

karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

organisasi Perusahaan secara optimal 

PASAL

2 Istilah dan 

pengertian
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(ayat 19) Grade Jabatan adalah kelompok jabatan yang 

memiliki bobot kegiatan dan beban kerja relatif sama, 

dan digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan 

penghasilan karyawan yang melaksanakan pekerjaan 

pada grade jabatan tersebut 

(ayat 20) Mutasi adalah pemindahan karyawan dari 

posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik 

secara horizontal maupun vertikal 

(rotasi/promosi/demosi) didalam satu organisasi dan 

menempatkan sesuai dengan kecakapan dan 

kemampuannya, yang dilakukan atas perintah pejabat 

yang berwenang untuk kepentingan Perusahaan

(ayat 21) Rotasi adalah alih tugas karyawan dari satu 

jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung 

jawab dan beban tugas relatif sama/setara dan tidak 

berdampak pada perubahan grade jabatan

(ayat 22) Promosi adalah alih tugas karyawan dari satu 

jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung 

jawab dan beban tugas lebih tinggi serta berdampak 

pada peningkatan grade jabatan 

(ayat 23) Demosi adalah alih tugas karyawan dari suatu 

jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung 

jawab dan beban tugas lebih rendah serta berdampak 

pada penurunan grade jabatan 

(ayat 32) Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan 

Perusahaan setiap bulan kepada Karyawan  sebagai 

imbalan atas Pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, 

di luar tunjangan tetap dan tidak tetap sebelum 

dikenakan potongan-potongan yang menjadi beban 

karyawan 

(ayat 33) Tunjangan Inflasi adalah penyesuaian atas 

gaji yang diberikan kepada Karyawan yang 

dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahunnya 

berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah (Badan Pusat Statistik)

(ayat 39) Cuti adalah hak karyawan untuk tidak bekerja 

sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan 

diijinkan Perusahaan untuk jangka waktu tertentu 

(ayat 42) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah 

peraturan kepegawaian yang disepakati atas hasil 

perundingan antara Perusahaan dan Siperkasa untuk 

jangka waktu tertentu yang berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 

berlaku 

2 Istilah dan 

pengertian



(ayat 44) Perjalanan Dinas adalah penugasan terhadap 

Karyawan atas permintaan Perusahaan atau atas 

perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan 

Perusahaan dari tempat kedudukan (wilayah tempat 

kerja Karyawan) ke tempat lain di luar tempat 

kedudukan (atau lebih dari radius 50 km) di dalam/ di 

luar wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu 

(ayat 48) Pengembangan SDM adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kemampuan Karyawan guna mendukung kegiatan 

kinerja yang bersangkutan termasuk didalamnya 

pengembangan Karyawan melalui pengelolaan karir

(ayat 49) Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk membekali, mengembangkan 

kompetensi kerja, serta meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan dan perilaku dalam rangka peningkatan 

produktivitas karyawan

(ayat 50) Peraturan Disiplin adalah ketentuan yang 

mengatur kewajiban, larangan dan sanksi 

(ayat 51) Pembinaan Karyawan adalah suatu upaya 

yang ditujukan untuk menegakkan disiplin karyawan, 

meningkatkan profesionalisme dan produktivitas 

karyawan dalam rangka mendukung pencapaian visi, 

misi dan tujuan Perusahaan 

(ayat 52) Konseling adalah proses pemberian bantuan 

konsultansi yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut 

konselor/pembimbing) kepada individu yang 

mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 

Karyawan

(ayat 53) Coaching adalah sebuah proses 

pembangunan diri di mana coachee membangun 

orientasi pada masa depan, dan diberdayakan untuk 

menciptakan sendiri solusi-solusinya

(ayat 54) Tempat Kedudukan adalah Penempatan awal 

karyawan pada saat diterima (Garuda Indonesia, 

Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan Gapura Angkasa) 

atau penempatan terakhir yang mutasinya atas 

permintaan sendiri;

(ayat 55) Masa Kerja Aktif adalah masa kerja yang 

tidak terputus dan diperhitungkan sejak seseorang 

menandatangani kontrak kerja pertama kalinya di 

Perusahaan sebagai Karyawan atau diterima/diangkat 

menjadi Pegawai Tetap, Calon pegawai, Pekerja 

perusahaan. Untuk lulusan Management Trainee dari 

Internal, masa kerja aktif dihitung dari diterima/diangkat 

menjadi Pekerja Perusahaan, sedangkan untuk lulusan 

Management Trainee dari eksternal, masa kerja aktif 

dihitung dari diterima/diangkat menjadi Calon Pegawai ;

2 Istilah dan 

pengertian



(ayat 58) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah 

pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan 

dengan karyawan, yang disebabkan karena pensiun 

atau hal lainnya

3 Ruang 

Lingkup 

Perjanjian

Tidak ada perubahan

4 Tujuan 

Perjanjian

Tidak ada perubahan

5 Pengakuan Tidak ada perubahan

6 Hak – Hak 

Perusahaan 

dan siperkasa

Tidak ada perubahan

7 Kewajiban 

Perusahaan 

dan 

Siperkasa

(ayat 1) a. Mentaati dan melaksanakan isi PKB ini 

(ayat 2) a. Mentaati dan melaksanakan isi PKB ini 

8 Bantuan 

Dana

ayat 2 dihapuskan

9 Bantuan 

Fasilitas

(ayat 6) Yang dimaksud dengan Kantor Cabang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah 

seluruh Kantor Cabang kecuali Kantor Cabang 

Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma dan 

Pergudangan Cengkareng 

10 Iuran anggota Tidak ada perubahan

11 Dispensasi penambahan ayat : 

Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Serikat Pekerja 

PT. Gapura Angkasa (SIPERKASA) dibebastugaskan 

dari kewajiban dan tugas rutin pada jabatannya di 

Perusahaan.

penambahan ayat : 

Ketua Umum dan 

Sekretaris Jendral Serikat 

Pekerja PT. Gapura 

Angkasa (SIPERKASA) 

dibebastugaskan dari 

kewajiban dan tugas rutin 

pada jabatannya di 

Perusahaan.

secara prinsip manajemen 

sepakat terhadap usulan 

SP, namun mekanisme 

akan diatur lebih lanjut

dibuat MOU diluar PKB

12 LKS Bipartit Perusahaan dan SIPERKASA sepakat membentuk 

Lembaga Kerja Sama Bipartit yang pelaksanaannya 

mengacu kepada peraturan / perundangan yang 

mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan 

Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit 

dan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan 

(ayat 1) Pelaksanaan penerimaan karyawan 

merupakan hak dan wewenang Perusahaan dengan 

memperhatikan kebutuhan Perusahaan, dapat melalui 

Pekerja Perusahaan berdasarkan perjanjian kerja 

waktu tertentu atau melalui Program Management 

Trainee sesuai dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang berlaku.

(ayat 2) Pelaksanaan Penerimaan karyawan 

dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Human 

Capital berdasarkan formasi yang tersedia pada unit 

kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) sesuai peraturan yang berlaku

2 Istilah dan 

pengertian

13 Pelaksanaan 

Penerimaan 

Karyawan



(ayat 3) Pengisian formasi dapat dilakukan secara 

internal dan eksternal, dengan lebih mengutamakan 

sumber daya manusia yang ada dalam Perusahaan. 

Dalam hal tidak terdapat SDM dari internal untuk 

memenuhi kebutuhan dengan kualifikasi tertentu (Pro-

Hired), Perusahaan dapat mempekerjakan seseorang, 

dengan kriteria sebagai berikut :

a. Melalui tahapan seleksi terhadap beberapa calon;

b. Karyawan yang diterima harus profesional, minimal 5 

tahun dibidangnya;

c. Dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu;

d. Perusahaan menetapkan target yang jelas dan 

terukur, yang hasil capaian kinerjanya dilaporkan 

secara tertulis dan berkala kepada Direksi;

e. Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja apabila 

target yang ditetapkan tidak tercapai;

f. Jabatan yang akan diisi merupakan unit bisnis baru 

dan unit kerja yang ketersediaan kompetensi di 

Perusahaan dianggap masih kurang seperti :

• IT

• Keuangan

• Hukum

• Health Safety Environment 

• Risk Management

• Marketing

14 Pekerja 

Perusahaan

(ayat 1) Dalam hal tertentu Perusahaan dapat 

mempekerjakan karyawan tidak tetap dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai 

dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang 
(ayat 2) Karyawan masa percobaan wajib 

menandatangani pernyataan kesanggupan untuk 

ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan serta 

persyaratan lain yang disepakati sepanjang tidak 
(ayat 3) Khusus Pekerja Perusahaan, maka 

pengangkatan tidak melalui tahap Calon Pegawai

16 Management 

Trainee

(ayat 2) Penerimaan Calon Peserta Management 

Trainee melalui serangkaian seleksi selama masa yang 

ditentukan 

(ayat 1) Penempatan Pegawai Tetap, Pegawai 

Perbantuan, dan Calon Pegawai ke unit kerja 

dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Human 

Capital sesuai formasi jabatan dan persyaratan jabatan 

yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan. 

(ayat 4) Dalam hal penempatan Karyawan di luar 

ketentuannya, maka Perusahaan wajib membuat Surat 

Keputusan bagi Karyawan yang bersangkutan. 

18 Penetapan 

Jabatan

(ayat 5) Selain persyaratan jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Pasal ini, 

Direksi dapat mempertimbangkan persyaratan lain 

berupa  hasil penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut dan/atau catatan disiplin karyawan.

dipindahkan ke ISTILAH dan PENGERTIAN (pasal 2)

13 Pelaksanaan 

Penerimaan 

Karyawan

15 Calon 

Pegawai

17 Penempatan 

Karyawan

19 Pengembang

an SDM



(ayat 2) Pengembangan SDM dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi yang meliputi :

a. Pendidikan dan/atau pelatihan;

b. Pembinaan oleh atasan langsung;

c. Pengembangan diri oleh Karyawan yang 

bersangkutan; 

d. Dan hal-hal terkait lainnya yang ditetapkan 

Perusahaan.

(ayat 3) Perusahaan memberikan Informasi Karir 

kepada Karyawan dalam rangka mendapatkan 

keterangan mengenai segala sesuatu yang terkait 

dengan perencanaan dan pengelolaan karir antara lain 

:

a) Formasi Jabatan

b) Kompetensi Jabatan 

c) dan hal-hal yang terkait dengan jabatan

(ayat 4) Pola Karir Karyawan dapat melalui jalur 

jabatan Supervisor, jabatan Struktural dan jabatan 

Fungsional sesuai dengan persyaratan 

(ayat 6) Jenjang karir dan persyaratan sesuai jalur 

diatur lebih lanjut dalam Lampiran Petunjuk Teknis 

Bagian Hubungan Kerja

(ayat 7) Dengan pertimbangan penyempurnaan pada 

pola karir serta memberikan kesempatan karir 

karyawan dengan sebaik-baiknya, Perusahaan dapat 

mengubah sistem pola karir sesuai dengan hasil 

evaluasi sistem manajemen SDM dengan terlebih 

dahulu Perusahaan memberikan pemenuhan 

kompetensi di jabatan yang baru. 

21 Kriteria Tidak ada perubahan

22 Sistem 

kandidat 

Potensial

Tidak ada perubahan

(ayat 1) Pengisian jabatan struktural diisi oleh 

Karyawan melalui proses Dewan Jabatan, diutamakan 

Karyawan yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun.

ayat 3 kontrak manajemen dihapuskan 

(ayat 4) Perusahaan wajib menilai kinerja Pejabat 

Struktural dan Supervisor setiap 1 (satu) tahun sekali 

dan apabila tidak memenuhi standar maka Perusahaan 

wajib mengevaluasi Pejabat Struktural dan Supervisor 

tersebut.

24 Jabatan 

Fungsional

Tidak ada perubahan

25 Mutasi 

Karyawan

penambahan : Untuk kepentingan Perusahaan dan 

pengembangan karir karyawan, Perusahaan berhak 

dan berwenang untuk melaksanakan mutasi karyawan.

19 Pengembang

an SDM

20 Filosofi 

Manajemen 

Karir

23 Pengisian 

Jabatan 

Struktural



26 Mutasi Atas 

Permintaan 

Sendiri

(ayat 1) poin b. Dalam hal mutasi ke grade yang lebih 

rendah, tatacara pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut :

i. Apabila gaji yang bersangkutan masih dalam range 

pada grade jabatan yang baru, maka tidak mengalami 

perubahan

ii. Apabila gaji yang bersangkutan sudah melebihi 

range pada grade jabatan yang baru, maka ditetapkan 

sesuai gaji tertinggi di range tersebut. 

iii. Penempatan mutasi bagi karyawan atas permintaan 

sendiri ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan 

kebutuhan organisasi

(ayat 4) Setiap karyawan mendapat kesempatan yang 

sama untuk rotasi.

(ayat 5) Rotasi diutamakan bagi yang sudah memenuhi 

Kompetensi Jabatan untuk jabatan yang akan 

ditempati.

(ayat 6) Jangka waktu rotasi untuk level Vice President 

dan jabatan yang setingkat / General Manager adalah 

maksimal selama 4 tahun. 

(ayat 7) Rotasi dilakukan dalam rangka:

a. Pengisian formasi

b. Penambahan pengetahuan dan ketrampilan

c. Pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau 

kompetensi dan/atau disiplin;

(ayat 1) Demosi dapat dilakukan karena:

a. Karyawan tidak mampu melaksanakan tugas/fungsi 

jabatannya yang diberikan oleh Perusahaan dan/atau

b. Pelanggaran disiplin tingkat II dan III 

c. Kebijakan Perusahaan yang menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur organisasi

akan dilakukan 

pembicaraan lebih lanjut 

antara SP dan Manajemen

(ayat 3) Demosi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) 

poin c., kepada Karyawan dimaksud diberikan 

tunjangan peralihan selama 6 (enam) bulan atau 

sampai mendapatkan jabatan yang baru yang 

besarannya diatur pada Lampiran Petunjuk Teknis 

Tunjangan peralihan akan dilakukan 

pembicaraan lebih lanjut 

antara SP dan Manajemen

(ayat 4) Dalam hal terjadi demosi, Perusahaan wajib 

memberitahukan alasan dalam suatu Surat Keputusan 

Direksi.

(ayat 1) Promosi seseorang karyawan dapat dilakukan 

apabila yang bersangkutan telah dinyatakan sesuai 

kompetensinya dengan kompetensi jabatan yang 

dipersyaratkan, dengan memperhatikan penilaian 

kinerja yang bersangkutan.

(ayat 2) Setiap karyawan mendapat kesempatan yang 

sama untuk promosi.

(ayat 3) Promosi dilakukan dalam rangka :

a. Pengisian formasi;

b. Pengembangan karir Karyawan

27 Rotasi

28 Demosi

29 Promosi



(ayat 4) Promosi dapat dilaksanakan melalui seleksi 

internal unit/cabang maupun seleksi terbuka di luar 

unit/cabang yang bersangkutan. 

(ayat 3) Pelaksana harian yang telah ditugaskan untuk 

mengganti Pejabat Struktural, setelah menjalani masa 

jabatan selama 1 (satu) bulan tanpa putus, maka 

Pelaksana Harian tersebut ditetapkan sebagai 

Pelaksana Tugas Sementara. 

pelaksana harian yang 

ditunjuk selama 1 bulan 

maka ybs selanjutnya 

ditetapkan sebagai PTS, 

tidak boleh ditunjuk 

pelaksana harian yang lain

Manajemen menyepakati 

usulan dari SP

(ayat 4) Apabila Status Pelaksana Tugas Sementara 

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3), maka hak atas tunjangan 

jabatan bagi Pejabat yang digantikan dicabut kecuali 

untuk mengikuti tugas pendidikan tetap diberikan 50%.

(ayat 9) Untuk Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas 

Sementara  bagi pejabat struktural dapat dilaksanakan 

oleh karyawan di unit terkait sesuai kebutuhan 

Perusahaan
ayat yang menjelaskan PH Kantor Pusat dihapuskan

(ayat 11) Tata cara pelaksanaannya Pelaksana Harian 

/ Pelaksana Tugas Sementara

a. Karyawan yang ditunjuk sebagai pelaksana harian 

apabila karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan 

tugasnya sebagai pelaksana harian maka yang 

bersangkutan tidak dapat mendelegasikan pelaksana 

harian tersebut kepada pejabat / pegawai tetap lainnya 

dan harus ditunjuk kembali pengganti pelaksana harian 

oleh pejabat yang berwenang.

b. Karyawan yang ditetapkan menjadi Pelaksana Tugas 

Sementara apabila masa tugasnya telah berakhir maka 

secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi 

menjalankan / bertanggung jawab sebagai Pelaksana 

Tugas Sementara, dan penetapan pejabat definitif 

dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

Judul pasal : Dewan Jabatan / Komite SDM

(ayat 1) Dewan Jabatan / Komite SDM berfungsi 

sebagai suatu badan yang ditunjuk Perusahaan untuk 

mengusulkan dilakukannya demosi dan promosi 

Karyawan.

(ayat 2) Anggota dari Dewan Jabatan / Komite SDM 

adalah :

a. Untuk jabatan Kepala Unit Kerja (GM / VP dan yang 

setingkat), susunan anggota terdiri dari :

• Ketua  : Direktur Utama

• Sekretaris : Kepala Unit Kerja yang membidangi 

Human Capital

• Anggota : Direksi lainnya

29 Promosi

30 Pelaksanaan 

Harian/Pelaks

ana Tugas 

Sementara

31 Dewan 

Jabatan / 

Komite SDM



(ayat 2) poin c. Untuk jabatan Supervisor susunan 

anggota terdiri dari :

• Ketua   : Kepala Unit Kerja Human Capital di Kantor 

Pusat

• Sekretaris  : Senior Manager bidang Human Capital di 

Kantor Pusat

• Anggota  : Kepala Unit Kerja / Cabang Terkait 

(ayat 2) penambahan poin d. Untuk jabatan Fungsional 

disesuaikan dengan tingkat atau grade pada jabatan 

Struktural

(ayat 3) Prosedur pelaksanaan Dewan Jabatan / 

Komite SDM adalah sebagai berikut :

a. Unit Human Capital Pusat memberi informasi atas 

formasi dan usulan karyawan yang akan dipromosikan 

berdasarkan persyaratan jabatan kepada Direksi

b. Unit Human Capital Pusat mempersiapkan data 

administrasi karyawan yang bersangkutan.

c. Untuk Jabatan Supervisor, Kepala Unit Kerja / 

Cabang pada saat pengusulan mengirimkan form 

Berita Acara Dewan Jabatan yang sudah 

ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja / Cabang.

32 Sistem 

Manajemen 

Kinerja

(ayat 1) Penilaian kinerja adalah bagian dari sistem 

manajemen kinerja yang memantau efektifitas 

pelaksanaan rencana kerja dengan cara menilai dan 

mengevaluasi kinerja Karyawan

(ayat 1) Dalam batas-batas yang ditentukan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Undang-

Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku, 

Perusahaan bebas untuk menjadwalkan hari kerja dan 

jam kerja bagi Karyawan

(ayat 4) Data kehadiran waktu masuk dan pulang kerja 

setiap karyawan disimpan oleh Perusahaan. Karyawan 

harus melaksanakan pengisian daftar hadir melalui 

sarana yang telah disediakan oleh Perusahaan pada 

setiap masuk dan pulang kerja.

(ayat 5) Karyawan yang karena sesuatu hal, baik untuk 

keperluan dinas ataupun keperluan pribadi 

mengakibatkan yang bersangkutan datang terlambat 

atau pulang lebih awal, atau tidak hadir, harus dengan 

izin atasan langsung.

34 Kerja 

Lembur

(ayat 5) Karyawan berhak mendapat uang lembur 

sampai dengan jabatan Manager. Khusus Station 

Representative selama belum dipenuhi perangkat 

organisasi dibawahnya. 

untuk kondisi saat ini, yang 

berhak mendapatkan uang 

lembur masih sampai 

dengan jabatan manager, 

apabila sistem remunerasi 

P10 diberlakukan kepada 

jabatan struktural, maka 

untuk penerima uang 

lembur akan di review 

kembali

sampai dengan level 

Manager masih 

diberlakukan kerja lembur ; 

jika remunerasi berlaku 

maka MKA diperhitungkan 

atau tetap berlaku semula 

31 Dewan 

Jabatan / 

Komite SDM

33 Hari Kerja 

dan Jam 

Kerja



(ayat 7) Pembayaran Tarif lembur sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

Pembayaran Tarif lembur 

sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

yang berlaku 

Pembayaran Tarif lembur 

masih dengan konsep 

perhitungan sebelumnya 

yaitu 1/173 x Gaji

Pembayaran Tarif lembur 

sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

yang berlaku 

akan didiskusikan lebih 

lanjut antara Manajemen 

dan SP ; untuk 

sementara berlaku 

konsep perhitungan 

sebelumnya : 1/173 x Gaji

35 Kriteria (ayat 1) Setiap Karyawan berhak mendapatkan cuti 

dalam jangka waktu tertentu dan tetap mendapat gaji 

penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.

36 Cuti 

Tahunan

Setiap Karyawan dan Pekerja Perusahaan yang telah 

bekerja secara terus menerus  selama 12 (dua belas) 

bulan bekerja dengan Perusahaan, maka yang 

bersangkutan berhak mendapatkan cuti tahunan dan 

Karyawan diberikan tunjangan cuti dan untuk tahun-

tahun berikutnya timbul pada tiap-tiap tanggal dan 

bulan yang sama dengan tanggal dan bulan Karyawan / 

Pekerja Perusahaan yang bersangkutan mulai bekerja 

pada Perusahaan yang diatur sebagai berikut:

poin 3. Dalam hal Perusahaan melaksanakan cuti 

bersama (Hari Idul Fitri dan Hari Natal) maka 

diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hak cuti 

tahunan Karyawan. Untuk Karyawan yang telah habis 

hak cutinya maka diperhitungkan dengan hak cuti di 

tahun berikutnya.

poin 5. Tunjangan cuti diberikan sebesar 100% dari 

gaji (dibayarkan sekaligus) diberlakukan di tahun 

berjalan 

tunjangan 100% dari Gaji belum dapat dilakukan 

penyesuaian kenaikan 

tunjangan cuti menjadi 

100%

tunjangan 100% dari Gaji belum dapat dilakukan 

penyesuaian kenaikan 

tunjangan cuti menjadi 

100%

tunjangan 75% dari Gaji 

poin 6. Tunjangan cuti sebagaimana tersebut pada ayat 

(5) dibayarkan bersamaan dengan gaji pada periode 

bulan berjalan.

pembayaran tunjangan cuti 

dilakukan saat cuti diajukan

pembayaran tunjangan cuti 

dilakukan saat cuti diajukan

pembayaran tunjangan cuti 

dapat dilakukan saat cuti 

diajukan tidak bersamaan 

dengan pembayaran gaji ; 

dengan catatan pengajuan 

cuti telah diajukan 1minggu 

sebelum tanggal cuti

(ayat 9) poin d. Tunjangan cuti diberikan kepada 

karyawan yang melaksanakan cuti tahunan dengan 

jumlah hari cuti minimal 3 hari kerja.

(ayat 9) poin g. Apabila sampai berakhirnya tahun 

berjalan, karyawan belum mengajukan tunjangan cuti 

tahunan, maka tunjangan cuti dimaksud akan 

dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.

37 Cuti Sakit Tidak ada perubahan

38 Cuti Khusus 

Karyawati

Tidak ada perubahan

39 Cuti Istimewa Tidak ada perubahan



(ayat 2) Karyawan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun secara terus-menerus dapat mengambil 

hak cuti untuk memenuhi ibadah umrah, ibadah 

Tirtayatra, ibadah suci ke Yerusalem dengan waktu cuti 

yang diberikan tidak melebihi 10 (sepuluh) hari dan 

hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama bekerja di 

Perusahaan. 

ditambahkan referensi 

ibadah agama lainnya : 

ibadah Tirtayatra, ibadah 

suci ke Yerusalem

(ayat 3) Apabila masa kerja Karyawan kurang dari 1 

(satu) tahun, maka waktu cuti umrah akan 

diperhitungkan sebagai pengurangan ketika hak cuti 

tahunan Karyawan mulai timbul. 

41 Cuti di Luar 

Tanggungan 

Perusahaan

Tidak ada perubahan

42 Sistem 

Penggajian

Tidak ada perubahan

43 Grade 

Jabatan

Tidak ada perubahan

44 Penyesuaian 

Nilai Gaji

Penyesuaian gaji secara berkala dilakukan setiap tahun 

berdasarkan angka inflasi yang ditetapkan pemerintah.

(ayat 3) Pegawai tetap yang diangkat dari Pekerja 

Perusahaan / Calon Pegawai apabila gaji yang diterima 

sebelumnya lebih besar dari ketentuan ayat 2, maka 

diberikan gaji yang diatur untuk Pegawai Tetap.

(ayat 4) Karyawan yang mencapai usia pensiun normal 

atau pensiun karena meninggal dunia, uang pesangon 

dan uang masa kerja diperhitungkan berdasarkan gaji 

terakhir yang diterima di tambah menjadi 25%

penambahan dari 10% 

menjadi 25%

manajemen menyepakati 

penambahan dari 10% 

menjadi 25%

46 Kenaikan Gaji 

Berdasarkan 

Promosi

Tidak ada perubahan

47 Pembayaran 

Gaji Selama 

Sakit

(ayat 2) Apabila karyawan yang sakit berkepanjangan 

akan kembali bekerja seperti biasa wajib 

menyampaikan pernyataan resmi bahwa karyawan 

telah sehat dan mampu bekerja dalam waktu yang 

lama dari dokter yang ditentukan oleh perusahaan, 

yang dibuat 1 (satu) bulan sebelum masa cuti sakit 

sebagaimana ayat (1) Pasal ini berakhir.

48 Pajak 

Penghasilan

Tidak ada perubahan

(ayat 1) kata upah dihapuskan

(ayat 2)  kata upah dihapuskan

50 Pembulatan pasal dihapuskan

40 Cuti 

Menunaikan 

Ibadah  

Agama

45 Penetapan 

Gaji

49 Potongan 

Atas Gaji



51 Waktu 

Pembayaran

Gaji dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 25 

setiap bulannya, dengan ketentuan apabila tanggal 

dimaksud jatuh pada hari libur maka pelaksanaan 

pembayarannya dipercepat pada tanggal hari kerja 

sebelum tanggal dimaksud.

52 Pembayaran 

GajI Selama 

Proses 

Peradilan

Judul ayat : Pembayaran Gaji Selama Proses Peradilan

(ayat 3) Lamanya pembayaran Gaji adalah paling lama 

selama 6 (enam) bulan.

53 Dasar 

Perhitungan 

Program

Tidak ada perubahan

54 Tunjangan 

Jabatan

(ayat 1) Karyawan yang menduduki jabatan 

struktural, koord. Supervisor, Supervisor, Account 

Supervisor, Airlines Representative dan Inspector 

Safety & Services Quality dan lainnya diberikan 

uang tunjangan jabatan dengan besaran nilai 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk 

Teknis Bagian Penggajian dan Tunjangan.

(ayat 5) Perhitungan pemberian tunjangan jabatan 

apabila terjadi penggantian Pejabat Struktural dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 

Petunjuk Teknis Bagian Penggajian dan Tunjangan 

adalah :

55 Fasilitas 

Rumah Dinas

ayat 2 dihapuskan

56 Tunjangan 

Away From 

Home

dihapuskan

(ayat 2) Apabila Karyawan secara terus menerus 

selama 3 (tiga) bulan tidak masuk bekerja karena 

alasan apapun kecuali pendidikan dari perusahaan dan 

cuti melahirkan, maka tunjangan transportnya 

dihentikan (dihapuskan kalimat sementara-nya)

(ayat 4) Besaran pembayaran tunjangan transport 

untuk Kantor Perwakilan mengacu pada besaran 

tunjangan transport cabang pembina, apabila status 

Kantor Perwakilan tersebut berubah menjadi Kantor 

Cabang maka besaran tunjangan transport dapat 

ditentukan lebih lanjut / mengacu kepada besaran 

tunjangan transport cabang terdekat. 

Besaran pembayaran 

tunjangan transport untuk 

Kantor Perwakilan 

mengacu pada besaran 

tunjangan transport cabang 

pembina

(ayat 5) Perusahaan memberikan tunjangan uang 

transportasi kepada karyawan sebagai bantuan biaya 

perjalanan dari tempat tinggal menuju kantor dan 

sebaliknya, yang dibayarkan bersamaan dengan 

pembayaran gaji

57 Tunjangan 

Transport



58 Tunjangan 

Makan

Tidak ada perubahan

59 Tunjangan 

Surat 

Kecakapan 

Personel 

(SKP) / 

Lisensi

(ayat 1) Bagi Karyawan yang menjabat sebagai 

Operator peralatan GSE serta memiliki Surat 

Kecakapan Personel, yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan 

menjalankan tugas sesuai dengan fungsi lisensi 

yang dimiliki, diberikan uang tunjangan Surat 

Kecakapan Personel sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Petunjuk Teknis Bagian 

Penggajian dan Tunjangan 

tunjangan untuk lisensi 

lainnya, DG, AVSEC

(ayat 4) penambahan poin 

c. Tunjangan Lisensi FOO diberikan dan berlaku hanya 

kepada karyawan yang melakukan pekerjaan terkait 

penggunaan lisensi dimaksud. (dinyatakan dengan 

surat justifikasi / bukti kegiatan Dispatch) 

(ayat 1) Tunjangan hari raya diberikan kepada setiap 

Karyawan yang pada waktu tibanya Hari Raya 

mempunyai masa kerja pada Perusahaan minimal 1 

bulan dan kurang dari 1 tahun akan menerima jumlah 

yang berimbang dengan masa kerjanya, 

penambahan (ayat 4) Tunjangan Hari Raya tidak 

diberikan pada Karyawan yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK) 30 (tiga puluh) hari kerja 

sebelum Hari Raya Idul Fitri kecuali mengundurkan diri 

atau pelanggaran disiplin tingkat III.

(ayat 1) Tunjangan kemahalan diberikan oleh 

Perusahaan kepada Karyawan yang ditempatkan di 

kantor cabang / perwakilan BTJ, BPN, PKU, BTH, BIK , 

DJJ dan PGK 

penambahan untuk daerah 

TJQ, AMQ, TMC, MOF, 

MKQ, ENE, SWQ,

(ayat 3) Kepada Pejabat Struktural & Supervisor yang 

ditempatkan pada Kantor Cabang BIK, DJJ dan BTJ,  

diberikan tiket pesawat terbang pergi pulang dengan 

menggunakan penerbangan nasional sebanyak 1 

(satu) kali dalam setahun dari dan ke tempat 

kedudukan asal hanya kepada yang bersangkutan 

saja, tidak termasuk uang harian dan Hotac.

penambahan untuk daerah 

MKQ

62 Tunjangan 

Shift dan 

Extra Voeding

Tidak ada perubahan

63 Pelaksanaan 

Pembayaran 

Tunjangan

Tidak ada perubahan

64 Tunjangan 

Pendidikan

Tidak ada perubahan

60 Tunjangan 

Hari Raya

61 Tunjangan 

Kemahalan



65 BPJS 

Ketenagakerj

aan

(ayat 2) Perusahaan membayar Premi sesuai dengan 

ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebagai 

berikut :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja   :  0,89 % dari Gaji per 

bulan.

b. Jaminan Kematian               :  0.30 % dari Gaji per 

bulan.

c. Jaminan Hari Tua                :  3,70 % dari Gaji per 
66 Program 

Tunjangan 

Hari Tua

Tidak ada perubahan

67 Program 

Santunan 

Uang Duka

pasal dihapuskan

68 Program 

Masa 

Persiapan 

Pensiun

(ayat 1) Usia Masa Pensiun adalah saat Karyawan 

genap mencapai usia 58 tahun

untuk staf operasional 

hingga 56 tahun, staf 

back office hingga 58 th 

dengan ketentuan 

kondisi fisik masih fit

akan didiskusikan 

dengan DI

69 Program 

Pensiun

Tidak ada perubahan

70 Program 

SIHARTA

Tidak ada perubahan

71 Jaminan 

Pemeliharaan 

Kesehatan 

(ayat 1) Perusahaan mengikutsertakan seluruh 

karyawan (beserta keluarga yang diakui oleh 

Perusahaan) dalam BPJS Kesehatan sesuai ketentuan 

Perundangan yang berlaku. 

72 Asuransi 

Kematian 

Tidak ada perubahan

73 Tunjangan 

Khusus

Tidak ada perubahan

74 Tunjangan 

Kehadiran 

Pada Hari 

Raya 

Keagamaan 

Nasional

Judul menjadi : Tunjangan Kehadiran pada Hari Raya 

Keagamaan Nasional dan Hari Buruh

ditambahkan untuk Hari Buruh

(dibuatkan pasal tersendiri)

dibuatkan pasal tersendiri 

untuk tunjangan kehadiran 

pada Hari Buruh

75 Bonus Karyawan berhak diberikan bonus apabila perusahaan 

pada tahun yang berjalan mendapatkan keuntungan, 

dimana besarannya sebelum ditetapkan oleh Direksi 

terlebih dahulu dikomunikasikan dengan Serikat 

Pekerja.

76 Penghargaan 

Masa Bakti

Tidak ada perubahan

77 Rekreasi (ayat 1) Perusahaan wajib menyelenggarakan adanya 

rekreasi bersama untuk seluruh Karyawan beserta 

keluarganya yang akan dipisahkan dengan 

penyelenggaraan perayaan HUT Perusahaan.

78 Olah Raga 

dan Kesenian

Tidak ada perubahan

79 Kesempatan 

dan Tempat 

Beribadah

Tidak ada perubahan



80 Antar Jemput 

Karyawan

Tidak ada perubahan

81 Koperasi Tidak ada perubahan

82 Penghargaan 

Pendidikan 

Untuk Anak 

Pegawai yang 

Berprestasi

Tidak ada perubahan

83 Bantuan 

Hukum

Tidak ada perubahan

84 Jenis 

Perjalanan 

Dinas

Tidak ada perubahan

85 Penggolonga

n Dalam 

Perjalanan 

Dinas

penambahan poin f. Perjalanan Mutasi adalah 

perjalanan Karyawan dan atau beserta keluarganya 

yang sah yang dilakukan untuk melaksanakan tugas 

pindah bagi kepentingan perusahaan dari tempat 

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru. 

Dalam hal terjadi mutasi dikarenakan Demosi atas 

pelanggaran yang terbukti secara sengaja dilakukan 

dan berakibat terhadap kerugian   Perusahaan, maka 

kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya 

pindah. 

a. Transportasi ketempat tujuan;

b. Hotel dan Akomodasi;

c. Paket Uang Saku & Uang Harian;

d. Airport Tax;

e. Taxi dari rumah ke tempat pemberangkatan dan 

sebaliknya;

f. Transportasi di tempat tujuan;

g. Dokumen;

h. Fiskal;

i. Biaya pindah;

j. Biaya Pengepakan dan angkutan barang.

hotel 1.000.000

taxi 500.000

uang saku dan harian 

500.000

hotel 850.000

taxi 400.000

uang saku dan harian C 

400.000, B 450.000, A 

500.000

(ayat 5) Biaya Perjalanan Dinas yang meliputi biaya 

hotel, uang harian, uang saku, uang taxi, dan 

airport tax diberikan secara Lumpsum, khusus tiket 

diberikan langsung oleh perusahaan.

tiket lumpsum 75% dari Y 

Class

tiket tetap diberikan 

langsung oleh 

perusahaan seperti saat 

ini

87 Uang Harian 

dan Uang 

Saku

mengacu pada nominal yang akan disepakati pada 

pasal 86

hotel 1.000.000

taxi 500.000

uang saku dan harian 

500.000

hotel 850.000

taxi 400.000

uang saku dan harian C 

400.000, B 450.000, A 

500.000

86 Biaya 

Perjalanan 

Dinas 

Jabatan



(ayat 3) Perjalanan berobat diberikan 100% dari tarif, 

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perjalanan berobat diberikan kepada karyawan 

apabila yang karena penyakit yang dideritanya harus 

menjalani pengobatan di luar Wilayah Unit Kerja nya 

dikarenakan tidak tersedia dokter dan/atau fasilitas/alat 

yang dapat menangani penyakitnya.

b. Prosedur perjalanan berobat yang dimaksud ayat 1 

tersebut di atas, harus berdasarkan referensi / surat 

Dokter dari Rumah Sakit Provider Perusahaan, 

termasuk lamanya perjalanan berobat.

c. Perjalanan berobat tidak berlaku apabila karyawan 

menjalani pengobatan di luar Wilayah Unit Kerja nya 

atas kemauan sendiri.

d. Karyawan dapat ditetapkan sebagai pendamping 

perjalanan berobat bagi keluarganya yang terdaftar 

dalam Perusahaan.

(ayat 4) Perjalanan misi perusahaan diberikan sebesar 

100% dari tarif.

Perusahaan memberikan pakaian kerja untuk 

Karyawan sesuai dengan Standard Appearance 

Manual (SAM) sebanyak 3 (tiga) pasang dan Sepatu 

Kerja sebanyak 1 (satu) pasang untuk setiap tahunnya 

selambat-lambatnya bulan Agustus dalam tahun 

berjalan.

ayat 2 - 5 dihapuskan

89 Perlengkapan 

Kerja

Tidak ada perubahan

90 Kesehatan/ 

Keselamatan 

Kerja

Tidak ada perubahan

91 Pendidikan 

dan Pelatihan

Tidak ada perubahan

92 Pendidikan 

Lanjutan

Tidak ada perubahan

93 Pengertian  Tidak ada perubahan

94 Kewajiban 

dan Larangan 

Tingkat I

Tidak ada perubahan

95 Kewajiban 

dan Larangan 

Tingkat II

Tidak ada perubahan

96 Kewajiban 

dan Larangan 

Tingkat III

Tidak ada perubahan

97 Masa Berlaku 

Hukuman

Tidak ada perubahan

88 Pakaian dan 

Sepatu Kerja



98 Tata Cara 

Pemanggilan 

dan 

Pemeriksaan 

dan 

Penjatuhan 

Sanksi

Tidak ada perubahan

99 Faktor-Faktor 

yang Dapat 

Meringankan 

atau 

Memberatkan 

Dalam 

Penjatuhan 

Sanksi

Tidak ada perubahan

100 Pejabat yang 

Berwenang 

Memanggil, 

Memeriksa 

dan 

Menjatuhkan 

Sanksi

penambahan (ayat 3) Untuk pelanggaran-pelanggaran 

yang berhubungan dengan kriminal dilakukan 

pemeriksanaan oleh unit kerja Keamanan

101 Tidakan Sela/ 

Skorsing

Tidak ada perubahan

ayat 1 dihapuskan 

(ayat 2) Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin 

tingkat I, II atau tingkat III, kecuali Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dapat mengajukan keberatan 

kepada Direksi.

103 Laporan 

Mutasi 

Keluarga

Tidak ada perubahan

104 Alasan 

Pemutusan 

Hubungan 

Kerja

Tidak ada perubahan

105 Jenis 

Pemutusan 

Hubungan 

Kerja

penambahan poin g. PHK karena sakit.

106 PHK Dalam 

Masa 

Percobaan

Tidak ada perubahan

107 PHK Atas 

Kehendak 

Karyawan

Tidak ada perubahan

108 PHK Atas 

Kehendak 

Perusahaan

Tidak ada perubahan

109 Uang 

Penggantian 

Hak

Tidak ada perubahan

110 PHK Karena 

Berakhirnya 

Kontrak Kerja

Tidak ada perubahan

102 Keberatan



111 Konseling Tidak ada perubahan

112 Komunikasi 

Kedinasan

Tidak ada perubahan

113 Masa 

Berlakunya 

Perjanjian

ayat 2 direvisi sesuai waktunya

114 Evaluasi 

Pelaksanaan

Tidak ada perubahan

115 Ketentuan 

Peralihan

Tidak ada perubahan

116 Buku 

Perjanjian 

Kerja 

Bersama

Tidak ada perubahan

117 Perubahan 

dan 

Perpanjangan

Tidak ada perubahan

118 Perbedaan 

Dalam 

Penafsiran

Tidak ada perubahan

119 Lain-Lain Tidak ada perubahan

120 Penutup ayat 2 direvisi sesuai waktunya

Remunerasi meminta pemahaman 

terkait remunerasi lebih 

lanjut dan 

memberlakukan 

remunerasi dengan 

catatan Perusahaan 

membayarkan 

perhitungan Masa Kerja 

Aktif

akan menyesuaikan gaji 

untuk grade 7-12 

menggunakan kenaikan 

inflasi dan 

mempertimbangkan upah 

sundulan UMP 2017 ; 

untuk grade 1-6 

menggunakan 

perhitungan berdasarkan 

harga pasar / 

rekomendasi Hay Group 

(P10)


