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K A T A  P K II G A I! T A R

Dongan menpucapkan bismillah hirrohrr*on nirrohim saya CiO - 

nulls karya tulis ilwiah atau skripsi ini. Jeba^ai-.aana ditentukan 

dala:.« kurikuluis di Pakultas Hukum Universitas Airlan^ca bah’.va se- 

tiap . ahasisv/a untuk raenyeleaai.*:an ctudinya dan untuk ir.er.capai 

•nlar «cosarjanaan di wajibkan uutuk monbuat auatu karya tulis il- 

i.i.aK. jalar.i karya tulis iliraah ini sa^a ^on^anbil bidanc .lukura 

Perburuhan dengan judul : US A: IA jSA.!AAT.

jji bj^aiig j a .!h :w : :iai<i t u a ? ?. dok d m  m y m w l a i : u u k a b a y a u: *

"l̂ .jj'L'TAiilAI! l(i'.'f«UIGJUi!GAII llIDlk' KAIiYA.iAil. Uen^aja saya ajukan 

judul tersebut sebab jaminan hari tua itu adalah suatu jardnan 

y-irr: berhak untuk ditorima oleh setiap karyav/an* Jelanjutnya i-iyu 

ketcnnallkan rcasala!. ini di P T. DOK DA1I i^UKAPAj-Al: SU^ABAXA. Hal 

ini mongingat perusahaan tersebut sebagai salah satu badan usaha 

milik no^ara yan^ seraula telah rnempunyai poraturan nenjenai ja:.;in 

an hari tua. llamun sekarang setelah dialihkan bentuknya sebagai 

J'erusah&an Perseroan, tidak mernpunyai aturan jaminan hari tua* 

Jadi peraturan tentang jaminan hari tua yan/? sudah pernah ada di- 

hanus ba^itu saja. Masalah ini adalah tidak dapat dibiarlcan terus 

cienerusa

ocbelurj saya icemukakan lebih lanjut karya tulis tersebut, 

'.eba,"ul roaa syukur kohadirat Allah f3• V/. A. terlobih dahulu saya 

panjatkan puja dan puji atas koberhasilan saya dalan menyelesai - 

&an 3tudi saya.
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'toiLi’jian pu la  in ^ in  daya raengucapkan terim a k a s ih  kepada :

a. Bapak In d ia rs o ro  SIX yanjj t c la n  banyak r.oinberikan birr.bincan, 

poncarahan a o rta  bahan-bahan atau  d ata  untuk dapat saya per - 

ftunakan seu agai pedonan p en u lisa n  s k r i p s i  i n i .

b. I3apak Ilanacer Peroonalia 2: 'Jcun PT DOK DAI; Pij-.XA

yanG tu lah  rnenberi&in kecenpatan da:* kelon^caran ke.»ada taya  

-aoirlnnnalkan teinpat k e r ja  pada e a a t - s a a t  sa^a .Men{;il:uti k i l i a h  

pada jani-ja,.. k o r ja .

c. Ayah dan Ibu saya, aouu^ai j'inj m^an ter!.ormat dan termulia 

yanc selamanya solalu nenberikan bi:nbin£an serta do’a restu 

hingca berhasilnya studi saya.

d* iL*tri saya  y a n j  t o r c i n t a  b e c e r ta  iruu -an ak saya yan,~ tcrsayang 

y:m(5 selama i n i  te la h  nor.bantu :r.oiaborlkftr, doronjun dan tola;: 

mcnftorbanican v/aktunya denpan penuh pen^ertian  yang sem estinya 

untuk bersenda gurau.

o. Akhirnya t id a k  lupa kepada rekan-rekan a epekcrjaan  yan& te la h  

dencan r e l a  banyak nemberikan bantuan, b a ik  tenaga maupun pen 

dapat-pendapat yenft oangat berguna untuk p en u lisa n  in i*

D0mikian k a ta  pengantar i n i  yanc dapat aaya u a jik a n  yan£ 

went’andunft i a i  h a t i  nuraid aaya dalara rcakoud p en u lisa n  s k r i p s i  

te r s e b u t ,  s o r ta  mudah-mudahan karya  t u l i a  i lm ia h  yang serninira i n i

iii
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dapat raencapai aaoarannya*

Surabaya,

P e n u lis ,

P /l H V/ 0 T 0

tv
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B A B I 

P E H D A H U L U A H

Masalah jaminan hari tua adalah suatu masalah yang menyan£ 

kut kohidupan okonomi sosial dari setiap tenaga kerja, baik tena- 

ga itu pegawai yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan peme- 

rintah maupun perusahaan sv/acta. Dikatakan inenyanglrut kehidupan 

okonomi social tenaga kerja, sebab jaminan hari tua adalah merupa 

kan bagian dari pada hak-hak tonaga kerja teraebut. Dengan lain 

kata jaminan hari tua merupakan komponen-komponen hak-hak tonaga 

kerja, miaalnya upah atau gaji, tunjangan-tunjangan natura yaitu 

boras dan gula dan tunjangan sosial lainnya* Jaminan hari tua pen 

berianuya dilakukan setelah tenaga kerja itu sudah tidak bokorja 

lagi# Sedang jaminan-jaminan lainnya itu diberikan aewaktu yang 

bersangkutan masih bekerja- Dengan demikian keduanya mempunyai pe 

ranan sama-sama pentingnya bagi setiap tenaga kerja. Nanun demi

kian tidak kalah pentingnya terhadap perusahaan. Bagi perusahaan 

jaminan hari tua itu selalu merupakan kewajiban yang harus di - 

penuhi kepada karyav/annya juga merupakan suatu beban yang berat. 

Ini disebabkon jaminan hari tua merupakan bagian dari komponen - 

komponen terhadap beaya produksi* Oleh karena itu maka setiap p£

rusahaan akan berusaha menekan serendah-rendahnya pengeluaran be 
i

aya produksi dari komponen-komponennya tersebut supaya tujuan 

memperoleh k'euntungan semaksimal mungkln tercapai#
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Sebaliknya selain mempunyai peranan penting bagi 3etiap te 

naga kerja dan perusahaan scperti dikemukakan diatas, jaminan 

hari tua juga penting ditinjau dari segi masyarakat. Bagi masya - 

rakat dipandang sebagai pendapatan atau penghasilan adalah merupa 

kan pencerminan kemakmuran.

Mengingat peranan jaminan hari tua baik bagi tenaga kerja, 

pemerintah maupun masyarakat tersebut diatas, tidak disangsikan 

lagi kalau pemerintah bahkan bagi tiap-tiap negara dituntut untuk 

momberikan landasan dan mcnggariskan kebijaksanaan politik sosial 

di bidong jaminan sosial«Lu Indonesia hal ini dapat dilihat dalam
v

Undang-undang Kerja tanggal 6 JanuarJ 1951 Ko.1, L*II• 1951 Ho. 2 

yaitu Undang-undang tentang Pernyataan Derlakunya Undang-undang 

Kerja Tahun 1948 No* 12 untuk seluruh Indonesia. Undang-undang 

ini merupakan suatu pernyataan atau Declaration politik sosial 

negara Ropublik Indonesia mengenai pekerjaan buruh untuk menja - 

min pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi buruh, selaras 

dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar*45* Selanjutnya da

lam penjelasan umum Undang-undang Kerja ini adalah merupakan pe- 

doman bagi masyarakat pada umumnya, buruh dan majikan pada khu - 

susnya*

Oleh karena itu tenAga kerja atau buruh mempunyai peranan 

yang penting sekali dalam pelaksanaan pembangunon nasional pada 

umumnya dalam penlngkatan produksi pada khususnya, maka perlu 

diberikan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan.
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Pemorintah seyogyanya menetapkan peraturan-peraturan tentang jomi 

nan hari tua, baik bagi tenaga kerja itu cendiri naupiin bs^erta 

koluarganya. Sohubungan dengan kompleknya perraasalahan jarainan 

hari tua, maka saya batasi pada pokok permasalahan tentang upah 

lombur, maaai/ pensiun, masa kerja dan peraberian pensiun secara so 

kaligus* Tidak hanya perabatasan pembahaaan bidang-bidang teraebut 

diataa saja pun juga saya khususkan Jaainan hari tua karyawan di- 

P T. DOK DA1I PERKAPALAN SURABAYA .

Adapun penulisan skripai ini saya uraikan dengan nempergu- 

nakan methode deduksit Penggunaan methode ini saya peroleh dengan 

ipelttlui pengumpulan data baik dari dokunen-dokunen yang ada niau- 

pun raelalui v/awancara dari para karyav/an P T. DCK DAI! i’̂IiKAPALAII 

SURABAYA yang cukup borpengalaman. Kenudiau data yang oaya por - 

oleh saya analiga gojauh pengalaman kerja aaya di P T« DOK DAN 

PISRKAPALAN SURABAYA.

Selanjutnya penuliaan okripsi ini saya uraikan secara sis- 

timatika cebagai berikut :

BAB I PE1JDAHULUAK

Didalam bab I tentang pendahuluan ini dikemukakan seberapa 

jauh pentingnya peranan jaminan hari tua* Dalam hal ini ditinjau 

dari tiga eegi. Pertama dari oegi tenaga kerja itu sendiri* Bagi 

' tenaga kerja 'jaminan hari tua adalah eebagai masalah yang me 

nyangkut segi kehidupan ekonomi sosial deoi kelangsungan hidupnya, 

oleh karena itu dapat dikatakan sebagai motivasi untuk melaksanakan
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tugas dan kev/ajibannya* Ditinjau dari segi perusahaan berarti ou- 

atu beb&n beaya (produksi)* Sebab jaminan hari tua itu sebagai 

salah satu hak tenaga kerja merupakan salah aatu dari beberapa 

komponen beaya produksi* Komponen atau unsur beaya produksi yang 

antara lain adalah beaya pembolian bahan produksi, beaya penjual- 

an dan segala ongkoe lainnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

barang* Dahkan hak tenaga kerja lainnya pun oisalnya upah/gaji, 

tunjangan-tunjuigan (misalnya kecelakaan korja, perawatan atau 

pengobatan) semuanya diperhitungkan sebagai beaya produksi* Oleh 

karena itu bagi perusahaan yang ingin memperoleh kountungan 

banyak seringkali beruaaha menekan beaya produksi sedikit-dikit- 

nya* Demikian juga di PT DOK DAN PERKAPAIA1I SURABAYA sebagai sa- 

saran yang saya bahas dalam skripsi ini* Target pencapaian keun- 

tungan yang tinggi selalu dikejar dalam tiap-tiap tahunnya* Apa- 

lagi sekarang perusahaan telah menjadi bentuk Perusahaan Persero- 

an. Torakhir Jaminan hari tua ditinjau dari segi masyarakat. Ka - 

rena jaminan hari tua adalah hak tenaga kerja dalam motivasinya 

discbutkan diatas, maka ini adalah merfcpakan pendapatan* Pendapa£ 

an bagi masyarakat adalah merupakan pencerminan keoakmuran* De - 

ngan demikian janinan hari tua juga merupakan pencerminan kemak - 

muran. Uraian tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya pera- 

nan jaminan hari tua*

BAB II PKIJG221TIAII JAHEJAN HARI TUA*
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Jaminan hari tua sebagai hak tenaga kerja berbeda dengan 

hak-hak lainnya* Melihat naraanya berarti jaminan yang diterima te 

naga kerja pada masa hari tuanya. Dengan demikian tidal: diterima 

pada v/aktu tenaga kerja itu masih bekerja akan tetapi setelah 

tidak bekerja lagi. Berbeda puladengan jaminan oosial, naka jamin 

an hari tua tidaklah mencakup peraberian misalnya pakaian kerja, 

makan, ganti rugi beaya perav/atan atau pengobatan yang diberikan 

kepada tenaga kerja atau karyawan yang nasih aktip bekerja, Jadi 

motif pemberian jaminan hari tua itu karena tenaga kerja atau kar 

yawan itu telah berjasa mengabdikan dirinya bertahun*tahun kepada 

perusahaan.

BAB III HUBUNGAN KERJA DI ‘PI1 DOK DA1J PEHKAPALAII SURABAYA

Didalam peraturan perusahaan P T. DOK UAH PERKAPALA1I SURA 

DAYA dicantumkan bahwa hubungan kerja karyawan itu timbul sejak 

karyawan diterimasebagai calon pegav/ai sekalipun dan berakhir 

sejak karyav/an tersebut dipenoiun. Dari peraturan ini dapat di - 

kemukakan bahwa hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan 

tanpa diatur dalam suatu perjanjian kerja atau perjanjian perbu.- 

ruhan*

Jadi hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan hanya tira -

bul setelah seseorang pelamar diterima dan ditetapkan sebagai kar

yawan perueahaan, yang dengan demikian karyav/an tersebut harus

mentaati segala ketentuan yang dikeluarkan oloh perusahaan sepan-

Jang tidak bertentangan atau berlawan&n dengan peraturan perburuh 

an*

5
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Keadaan demikian menunjukkan b&hwa setolah torjadi ikatan hubung- 

an kerja antara karyav/an dengan porusahaan dan menirobulkan hak-halc 

dan kewajiban antara kedua belah pihak* Dapat dikatakan pula bahwa 

tanpa disadari m k a  karyawan itu telah mengadakan perjanjian kerja 

dengan perusahaan* Dalam hubungan ini karyawan bekerja di bawah 

perintah perusahaan dengan mondapatkan imbalannya yaitu berupa 

upah*

BAB IV JAfmiAU HARI TUA DAU PERI.1AGAL All AIIIiYA

Masalah jaminan hari tua adalah masalah yang lain dari pada 

masalah jaminan-jaminan lainnya. Pemterian jaminan hari tua hanya 

dapat dilaksanakan setelah tenaga kerja itu sudah tidak lagi ada 

hubungannya kerja dengan perusahaan karena telah dibcrhentikan 

dengan hormat dengan clausula mendapat hak pensiun. Jadi bukan su 

atu penberian inbalan jasa karena hubungan kerja dengan majikan 

tetapi karena jasa-ja.^anya yang telah diabdikan kepada perucahaan. 

Ilamun demikian perusahaan tetap masih harus melakukan pemberian 

hak tersebut.

Masalahnya oekarang di P T* DOK DA2I PliRKAPALAII SURABAYA, 

semenjak dalam bentuk Naamelooze Venootschapij kemudian menjadi 

bentuk Perusahaan llegara dan akhirnya oekarang Perusahaan Parser^ 

an ( Persero ) janinan hari tua amat mengecewakan. Semasa dalam 

bentuk Perusahaan llegara jaminan hari tua diatur dalasi Peraturan 

Pemerintah IIo* 43 Tahun 1964* Yang berlaku mulal tahun 1966 dan 

berakhir tahun 1977* Dan sekarang setelah menjadi Perusahaan Per- 

seroan belum diatumya*
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Koadaan ini nonirabulkan beberapa aasalah yang berupa kesukarart 

atau setidak-tidaknya timbul kekurangan pastian untulc raemberhenti 

lean dengan hormat karyawan-karyav/an yang telah berhak mendapat ja 

Dinan hari tua. Torhadap karyawan itu sendiri meninbulkan adanya 

pernEaan tidak ada harapan bagi nasa dopannya setelah tidak mampu 

lagi bekerja. Keadaan ini tersirat pada nikap karyawan yang ;na3a 

bodoh. Sebagai suatu badan usaha milik negara yang soaua karyawan 

nya adalah anggota KOHPRI sehingga identik sebagai pegawai Repu - 

blik Indonesia atau pegav/ai pemerintah. Konsekwensinya neroka 

wajar monjperoleh hak jaminan hari tua yang poraturannya diatur 

oleh peuerintah.

Berbicara laongonai masalah janinan hari tua di P T. LOK 

DAN PKRKAPALAH SURABAYA, maka ada beberapa hal yang berkaitan

- dengan itu ialah upah lenbur, raasak penciun, naoa kerja dan pem - 

berian uang peneiun secara sekaligU3*

1. Uang atau Upah Lembur

Timbulnya masalah upah leobur dikarenakan adanya penyimpang- 

an pelalcoanaan peraturan lenbur* Peraturan upah lcmbur ini secara 

khusus telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pembinaan Ilorraa- 

norma Perlindungan Tenaga Kerja Uo. 2/Kpts/Dpnpt/1972 tanggal 1 

JTopember 1972. Perusahaan sendiri aempunyai peraturannya tersebut 

.dalam Surat Keputusan Direksi Ho. l64/Kpts/9/79 tertanggal 25 Sej> 

tenber 1979 dicantumkan dalam Bab V pasal K ,  akan tetapi belum 

dilaksanakan. Upah leubur yang dibayarkan kepada karyawan yang be 

kerja lenbur dieederhanakan menurut keputusan yang dibuat sendiri
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oleh perusahaanw Peraturannyaberbentuk pengumunan, yang seharusnya 

sudah tidak berlaku lagi# Pengumuman tercebut menetapkan tarip 

upah lembur dan tarip upah jaga.

Agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan untuk nasa 

maea yang akan datang perusahaan haruslah melaksanakan pembayaran 

upah lembur itu diaesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Pcmbi 

naan Horna-nonna Perlindungan Ecnaga Kerja tersebut diatas* Hal 

ini raencingat bahwa upah lembur itu adalah juga sebagal salah 

satu hak karyawan yang mutlak harus dibayar*

2. I/!asak Pensiun

Masalah aelanjutnya yang berkaitan dengan masalah jaminan hari 

tua ialah maaak pensiun* Untuk dapat diberhentikan dengan hormat 

dengan memperoleh jaminan hari tua karyav/an itu harus oudah macak

- pensiun artinya usia dan raasa kerjanya raenonuhi syarat-syarat 

untuk itu. Mcngenai masak pensiun ini P T. DOIC DAiF PERKAPALAIf SU

RABAYA memegang teguh da3ar yang ditentukan oleh undang-undang 

No. 11 tah1111 1969 Leabaran llegara tahun 1969 Ho* 42, Syarat untuk 

menentukan maaak pensiun ini oleh perusahaan ditentukan usia di - 

jumlah dengan masa kerja itu adalah tujuh puluh lima tahun. Keten 

tuan itu maeih diaitnpannya d&n sering menimbulkan keculitan untuk 

melaksanakan pemberhentian dengan hormat dengan memperoleh jaminan 

hari tua sebab- oleh perusahaan tidak jelas ditentukan dalam pera- 

turan yang tertulis* Oleh karena masalah ini adalah sebagai hal 

yang berkaitan dan menentukan jaminan hari tua, naka masalahnya 

akan dapat teratasi apabila peraturan tentang jaminan hari tua itu
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telah ditetapkan dalam peraturan peruaahaan.

3* Moaa kerja

Suatu hal lain yang berhubungan dengan masalah jaminan hari 

tua dan juga roenentukan masak pensiun ialah masalah masa kerja* 

Maca kerja sesoorang juga merupakan suatu unaur penontuan nasib - 

nya, setidak-tidaknya mempengaruhi terhadap pengasilannya. Selain 

itu dapat pula menentukan perubahan status upah atau gaji serta 

pula kariernya.

Ada dua raacam maca kerja yaitu masa kerja yang diperoleh 

selatna bekerja di perusahaan itu ser.diri dan yang diperoleh sebe-

%
lumnya, artinya yang diperoleh karena ia telah pernah bekerja di

lain perusahaan, jav/atan ataupun instansi lain. Yang disebutkan 

terakhir diatas biasanya dinamakan pengalaman kerja semacam itu. 

Dengan demikian maka dalam hal ini r.elakukan ponyimpangan pula 

terhadap ketentuan undang-undang atau ketentuan lainnya tentang 

kepegawaian. Dengan adanya penyiapangan ini pula telah menimbul - 

kan keluhan-koluhan dan tuntutan dari karyawan yang merasa raemilik

i pengalaman kerja sebelura di PT DGX DAI) PKKXAPALAN SURABAYA* 

llamun demikian perusahaan nampaknya tetap saja tidak raengakuinya* 

4* Pemberian Uang Pensiun Secara Sekaligua

Pemensiunan karyav/an P T. DOK DAN PLRKAPALAIJ SURABAYA pernah 

dilakukan secara berkala tiap bulan artinya tiap-tiap bulan. Ini 

dilaksanakan pada waktu perusahaan berbontuk Perusahaan Negara* 

Peraturan yang berlaku pada v/aktu itu Peraturan Pemerintah No. 43 

tahun 1964 Lembaran Negara tahun 1964 No. 130.
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Penbayaran uang penniun cecara nokaligus dilakukan mulai tahun 

1974* Sebagai alaaan dibayarkannya secara Eekaligug adalah tidak 

mau disibukkan oleh pembayaran penciun berkala.

Kemudian hal ini meninbulkan suatu masalah yang aebenarnya tidak 

langaung perusahaan itu sendiri rugi« Hal ini dapat dikcmukakan 

bahv/a karyawan yang seharuanya dipensiun soring mangajukan pcroo- 

honan perpanjangan, karena raea kar/atir. Ia raoraca pesinds bagai- 

mana nasibnya kelak apabila uang pensiunnya habis dan bagaimana 

pula nasib hidupnya* Pihak perusahaan dalam hal ini tidak mau ne- 

ngerti.

l’erhndap kafyawan yang masih usia *.juda pongaruh phykholojis 

eemacam itu adalah bcrusaha keluar begitu saja setelah meraaa 

cukup memperoleh pengalaman kerja. J-Iungkin juga ia tidak mempunyai 

rasa cinta pada perusahaan, sehincga melakukan pekerjaan asal 

saja*

BAB V JAf.'IITAl! IIARI TUA KARYAV/A1I P T. DOIC DAIT P^IRKAPAL/tM SURABAYA 

DALA1.I FRAXT12K

Konyataannya dalam praktek oekarang ini pemberian jaminan

hari tua P T. DOK DAN PERKAPA1AIT SUHABYA tidak berbeda dengan pem

berian uang posangon dan uang jasa kepada karyawan yang diberhen-

tikan dengan hormat atas kemauan perusahaan* Lain halnya pada

waktu berbontuk Perusahaan llegara seperti disebiitkan diata3 per -

aturannya berdaearkan PP Ho* 43 tahun 1964* naka pemberian penciun 

oecara sekaligus ini diperhitungkan berpedoman pada Peraturan Men

teri Perburuhan No* 9 tahun 1964*
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Ketentuan. peraberian pensiun socara sekaligus ini diatur dalan 

Surat Keputusan Diroksi II0. 022/VII/K|*ts/1974 tertangjal 23 Juli 

1974 paeal 11 ayat (6). Apabila ditinjau dari sudut nulai borlaku 

nya Surat Keputusan terseout dapat dimakiumi bahwa pemberian ja - 

minan hari tua karyawan P T* DOK DAN PKhKAPALAri SURABAYA teiaii di 

laKsanakon pada waktu perusahaan masih Derbentuk Perusaliaan nega- 

ra. Perusahaan Ilegara Doic Dan Perkapaian SuraDaya diaxiiucan bon - 

tuknya sejak tanggal 13 September 1975 sebagaimana diatur dalam 

PP Ho* 24 tahun 1975 tanggal 13 September 1975* Lembaran licgara 

Ilo« 33 tahun 1975* Apabila ditinjau dari mulai berlakunya Surat 

Keputusan Direksi' dan beralihnya bontuk perusahaan tersebut di - 

atas, maka pcmberian jaminan hari tua sudah dilakulcan masih dalam 

bentuk Perusahaan Negara* Sehingga aecara yuridis Surat Keputusan 

Direksi tersebut tidak dapat menghapuskan PP No* 43 tahun 1964 di 

ata3* Komudian tahun 1979 dikeluarkan juga Surat Keputusan Direk- 

si No* l64/Kpts/9/79 tanggal 25 September 1979 yang menghapuskan 

Surat Keputusan Direksi 1I0* 022/VII/Kpts/74*

1. Kedudukan Jaminan Hari Tua Dalam Iiubungannya Dengan

Peraturan Perusahaan*

Pada waktu P T. DOK DAN PURKAPALAN SURABAYA dalan 

bentuk Perusahaan Negara disamping berlaku peraturan tentang .iaain 

an hari tua.sebagaimana tersebut diatas, terdapat peraturan perusa 

haan tersendiri yaitu Peraturan Dinas Dalam I. Peraturan Dinas 

Dalam I ini berbentuk Surat Keputusan Direksi No* 62/24 tanggal 8 

IJopember 19&2«
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Kemudian Surat Keputusan ini diganti dengan Surat Keputusan Ho. 

o22/VII/Kpts/74* Dalam Surat Keputusan yang disebutkan terakhir 

diatas dalam pasal 18 diatur tentang pemensiunan* Dari uraian di- 

^Jas dapat dikemukakan bahv/a selama berlakunya PP No# 43 tahun 

19&4 dan Peraturan Dinas Dalam I, jaminan hari tua kedudukannya 

terpisah dari peraturan kerja perusahaan. Alcan tetapi selama ber

lakunya Surat Keputusan Direksi No. 022/VII/Kpto/74 sokaligus men 

jadi satu# Kemudian dalam Surat Keputusan yang sekarang berlaku 

Surat Keputusan No. l64/Kpta/9/79 dipisahkan lagi. Ketentuan ini 

dapat dilihat pada Dab a I pasal 26 akan tetapi sampai sokarang 

peraturan yang dimaksud belura dikeluarkan. Dengan masih belum di- 

koluarkannya peraturan jaminan hari tua tersebut menimbulkan tnasa 

lah antara lain koragu-raguan memborikan jaminan tersobut sekab 

' kalau didasarkan peraturan terdahulu oudah tidak sesuai dan sudah 

tiduk diberlakukan lagi.

2* Kedudukan Jaminan Hari Tua Dalam Hubungannya Dengan 

Pelestarian Perusahaan.

Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tujuan men- 

cari keuntungan sebanyak mungkin, jaminan hari tua mutlak harus 

ada* .baik dalam bentuk Perusahaan Negara maupun sekarang Peruaa- 

haan Perseroan atau Persero, faktor mencari laba tetap adq bahk&n 

dalam bentuk terakhir semaksimal mungkin. Tujuan ini tidak lain 

adalah deed kelestarian hidup perusahaan# Untuk menc&pai tujuan 

ini haruslah diciptakan ikllm atau suasana ketenangan bekerja

bagi para karyawannya dan juga perusahaan.
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Tidak lain adalah diaturnya ketentuan jaminan cosial, jaminan hari. 

tua dan lain-lain bidang kesojahteraan karyav/an. Tidaklah wajar 

kiranya P DOK DAM P1MAPALAII SUHABAYA oebagai suatu badan usa- 

ha oilik pemerintah momberhentikan dongan honoat karyawannya yang 

tolah lanjut usia begitu saja*

BAB VI P K II U T U J

Solanjutnya penulisan skripsi ini saya akhiri dengan suatu 

penutup yang berupa beberapa kesimpulan dan saran-saran yang pen- 

ting deroi untuk pengembangan perusahaan. Sesuai dengan pongalaman 

saya pula di P T, DOK M I  PURiCAPAL/JI 3UHADAYA wajarlah bagi saya
s

memborikan perhatian pada perusahaan untuk pengeipbangannya ter - 

cebut dimasa-masa mendatang dan pelestariannya*
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B A B  II

p-ji;ql?.tia:i iiuii tua

Jaminan hari tua pengortiannya berbeda dengan jaminan so

cial, baik dilihat dari sifatnya maupun unsur-unsur yang terkan - 

dung didalaranya* Sifat pemberian jaminan yang disebabkan pertama 

adalah dilaksanakan sotelah buruh atau karyawan itu sudah diputus 

kan hubungan kerjanya dari dinas jabatan yang dipangkunya, sedang 

kan jaminan yang diterangkan yang kedua adalah selama masih aktip 

bekerja* Demikian pulaunsur jaminan ini meliputi uang transpor, 

uang makan, tunjangan sakit hamil dan lain-lain lagi, tergantung 

kemampuan perusahaanf Jaminan bertujuan untuk meringankan beban 

buruh dalam raenghadapi tantangan masalah sosial ekonomi misalkan 

sakit, hamil, melahirkan, meninggal dunia dan hari tua*1 Akan ter 

lalu beratlah bcban mereka itu apabila hul-hal tersebut tidak men 

dapatkan bantuan perusahaan* Buruh tidak akan mungkin dapat di - 

harapkan melakukan tugas dan kewajibannya aecara effisien dan e- 

fektif sebagai yang diharapkan majikannya apabila dalam melakukan 

tugasnya atau pekerjaannya itu eenantiasa terlintas dalam pikiran 

nya bermacam-macam risiko sosial tidak dipenuhi* Risiko sosial ar 

tinya kebutuhan ekonomi seseorang yang harus diponuhi yang merupa 

kan beban tambahan yang datangnya tidak dapat diduga aebelumnya 

miaalnya : ptirtambahan keluarga dan meninggalnya seorang keluarga* 

Tanpa difladaxinya pula ia selalu menghadapi risiko pisik yaitu
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rioiko terhadap ancairxm badan nisalnya ia menjadi tua atau usia 

lanjut maka ia nenjadi lomah dan akhirnya meningeal dunia*

Hal-hal tersebut c,enuanya adalah necipengaruhi kehidupan c- 

Ijonominya untuk moraikirkan jaminan ekono:ni solana hidupnya dan ja 

ninan bagi koluarganya setelah ia meningeal dunia kelak. I.!akin 

baik jaminan sosial buruh makin neningkat pula pendapatan buruh 

dan noningkat pulalah kenaknuran masyarakat. Hal ini ju^a notsbav/a 

akibat bertambahnya gairah buruh dalam nelakcanakan tugas yang 

berakibat meningkatnya keuntungan perusahaan, sebab akan diiringi 

oleh haqil produksi yang bertasbah. Dont;an kata lain tidaklah sia 

sia apabila perusah&an mouberikan .jaminan oosial karyav/an atau bu 

ruhnya yan^ relatif baik, cebab dipihak perusahaan akan nieningkot 

kan hasil produksi dan nenperoleh kountungan yang bertambah* Se - 

,baliknya apabila jaminan aosial berada dibawah standar kehidapan 

so3ial buruh, maka sulit metnperoleh keuntungan yanr; dihurapkan.

Janinan hari tua seperti dikemukakan diatas, secara maun 

adalah peniberian yang dilakukan setelah karyav/an sudah tua usia - 

nya* Kata tua disini ialah keadaan fieiknya sudali lomah dan seper 

ti yang ditentukan dalam Undang-undang atau peraturan pomerintah 

telah berhak mondapat jaminan hari tua atau pensiun. Senentara 

manurut pengamatan saya, di Indonesia penorirLa jaminan ini atau 

pensiun hanya para bekas pegawai pemerintah atau pegawai negeri 

termasuk pegav/ai-pegav/ai Bank railik nogara, perusahaan-pei’unahaan 

milik negara dan anggota Angkatan Borsenjata Republik Indonesia*
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Scdsngkan para bekas pegawai perusahaan cv/asta jaTaina:; hari tua 

dibayarkan cecara sekaligus borupa uang pesangon. Pemberian pesa- 

ngon ini kurang tepat apabila digolongkan pada petiorinaan pen - 

siun yang bertujuan untuk menjamin kelangsungau hidup karena telah 

lanjut usia. Undang-undang yang mengatur tentang jaminan hari tua 

atau pensiun pegav/ai-pegav/ai pemerintah tersebut diatas ialah 

Undang-undang Ho. 11 tahun 1 S>S9 .Leiabaran Kegara tahun 1969 1.0.42 

yaitu Undang-undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda a - 

tau Duda Pega’.vai. Untuk anggota Angkatan Borsenjata Uepublik Ind0 

nesia diatur dalam Unrlang-undang No. 6 tahun 1966.

Dari uraia'n diatas dapat dikotoliui bahwa jaminan hari tua 

itu hanya diborikan kepada bekas pegawai pemerintah dan tidak 

dapat diberikan kopada orang lain ntioalkan petanij tukang-tukang 

becak nelayan dan lain-lain yang bukan pegawai negeri. Diatas di- 

op/jutkan tua dalam arti karena fisiknya dan juga yang ditentukan 

oleh undang-undang. Ini berarti bahv/a ceorang pegawai negeri 

untuk memperoleh hak atas jarainan hari tua harus dipenuhi syarat- 

syarat yang ditentukan. Syarat-syarat pensiun normal, pegawai itu 

sekurang-kurangnya berueia 50 tahun dan mencapai masa kerja scku- 

rang-kurangnya 20 tahun. selain kedua syarat tersebut masih ada 

syarat lain yaitu diberhentikan sebagai pegawai harus dengan hor- 

mat. Jadi socara acontrario tidaklah vvajar pemberian jaminan hari 

tua diberikan kepada pogawai yang diborhentikan tidak dengan 

hormat.^

Terhadap Undang-undang No. 11 tahun 1969 Lembaran Negara
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tahun 1969 Ho. 42, menunjukkan pengertian bahwa jaminan hari tua 

atau pensiun itu tidak caja diporuntukan rconjamin hari tua bekas 

pegawai itu sendiri (pegawai pria atau v/anita), tctapi dapat ber- 

lanjut kepada janda atau duda pegav/ai. Adapun motif pesberiannya 

berazas pokok tua pada azas penghargaan atas jaaa-jasanya solatia 

bortahun-tahun mengabdi kepada penerintah. Demikian ju^a pensiun. 

itu dapat berlanjut kepada janda atau duda siponcrima pensiun, se 

laraa ia tidak kav;in lagi. Sebagai janda/duda berhak melanjutkan 

ner.erina pensiun mendiang suami atau istrinya adalah, sebab ia a- 

dalah alili v/arisnya. oobagai .tetri atau cuap.i pegav/ai ia telah 

berjusa dan neaelifiara serta mondaapingi sclama j.'ongabdi pada di- 

nac percerintali. Dan lebih dari pada itu ia juga tanggungan dalam 

bidang nafkah hidupnya. Sehingga dengan demikian berhaklah ia

- dari apa yang diperoleh nendiang suani atau istrinya, termauk 

liak atas jawinan hari tua atau pensiun.

Dengan desikian pengertian janinan hari tua tidak lain su- 

^tu pemberian yang motiffasinya merupakan suatu penghargaan atas 

jasa-jasa pegawai oelarca bertahun-tahun dalara pengabdiannya ke - 

pada suatu dinas pemorintah. I.Iaksudnya ialah agar pada hari tua 

pegav/ai itu masih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya yang

3
layak denii kemanusiaan. Sedangkan untuk menperoleh jaainan ter- 

,sebut diperlukan syarat-ayarat antara lain usia lanjut sekurang - 

kurangnya 50 tahun, masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun dan di 

berlientikan dengan horznat*
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1"Jaminan Sosial" Majalah Buruh Ho# 03 Juli/Agustua 1981 
hal 23.

2
Penjelas&n Umum nomor 7 Undang-undang No* 11 tahun 1969 
Lembaran Negara Tahun 1969, No. 42, hal 18*

^"Jaminan Sosial" Ma.jalah Buruh No. 03 Juli/Aguatua 1981 
hal 24*
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B A B  III

HUBUIlGAi; XltfiJA DI P T. DOK D/Jl PSItKAPALAi: SURABAYA

Hubungan kerja adalah salah satu hubungan hukum, khusus 

dalam hukum perjanjian# Saya cebutkan demikian, sebab hubungan hu 

kun ialah eegala macam hubungan yang torjadi di dalam porgaulan 

macyarakat* Hubungan itu dapat dilnkukan antara orang yang catu 

dengan yang lain, antara orang dengan nogarti, antara orang dengan 

benda, hubungan mana diatur oleh hukun dan menimbulkan akibat hu

kum yang berar^i jika ini dilanr,gar oleh salah aatu pihak, ia d.a- 

pat diajukan di tauka pengadilan^* Di atas dikatakar. sogala macam 

hubungan yang torjadi di dalam porgaulan nasyarakat, sedaagkan hu 

bungan kerja adalah salah oatu diantaranya. ^elanjutnya hubungan 

korja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, antara majikan 

5
dengan buruh • Dari uraian-uraian itulah dapat ditarik kooimpulan 

ceoerti teraobu.t di atas«

Di dalam hubungan kerja terkandung adanya pengertian hak - 

hak dan kov/ajiban, adanya dua bolah pihak dan imbalan jaea yaitu 

upah, baik dalara bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya* Secara 

cingkat borarti hubungan antara buruh disatu pihak yang melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah sebagai imbalan jasanya dengan nsa- 

jikan dilain pihak yang memborikan perintah* Hubungan hukum yang 

terjadi dari perjanjian kerja dapat dibedakan dalam dua hal yakni

hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan yang tidak menimbulkan 

akibat hukum,
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Hubungan kerja yang dicebutkan pertama ialah adanya salah satu pi 

hak dalam hal ini buruh yang berada dibawah perintah pihak lain 

yaitu majikan. Sedangkan yang disebutkan terakhir tidaklah deraiki 

an halnya* Yang termasuk nacam hubungan ini ialah pekerjaan-peker 

jaan yang dilakukan oleh pengenudi taxi (dengan penuapang), 

tukang becak, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dilingkungan ke- 

lurga, buruh tani, nelayan, Jaoa-jasa deleter, notaris dan pengaca 

ra. Ithusus nengenai hubungan kerja notaris dan pengacara dengan 

klion moreka adalah termasuk kerja bebac artinya notaris dan pen£ 

acara tidak berada dibawah perintah kliennya^. Ternnauk juga 

dalam hal ini ialah doktor. Dengan dciuiiian hubungan kerja ialah 

hubungan kerja yang mcngandung unsur-unsur salah oatu pihak me - 

lakukun pekerjaan dibawah perintah pihak lain yaitu antara buruh 

dengan majikan.

Hubungan kerja sebagainana yang terjadi di P T.DOK DAII 

X/.PAD All SURABAYA antara lain termasuk katagori hubungan kerja an

tara buruh dan najikan* Dalam hal ini baik buruh maupun najikan 

adalah karyawan P T. DOK DAII PitflKAPALAN SURABAYA demikian juga 

majikan perusahaan tersebut. Selanjutnya dapat saya kemukakan 

bahv/a nesuai haail wawancara yang saya peroleh dengan karyawan - 

karyawan yang telah berpongalaman dt P T* DOK DAII PERKAx’ALAH 

SURABAYA, 3ejak oemula dalam bentuk Haamloze Venootshap tidak 

pernah dirumuskan atau dituangkan dalam perjanjian kerja, tetapi 

diatur dengan peraturan perusahaan* Tentang kelanjutan dimasa - 

maca aosudah itu, yakni setelah perusahaan diarabil alih oleh
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pcccrintah Hepublik Indonesia, kenyataannya eebagai pev/aris, 

tin£Cal moneruskan bekas dan jejaknya saja. Secara formal peratur 

an y&ng raengatur hubuncan kerja itu berpindoh atau beralih kepada 

bangaa Indonesia tidak ada«

Setelah dialihkan bentuknya raonjadi Perusahaan Negara oleh 

Penerintah Hepublik Indonesia kemudian diatur dengan peraturan - 

poraturan yang berlaku torhodap pegav/ai-pegav/ai Perusahaan llegara* 

,\;onurut Peraturan Pemorintah To. 109 tahun 1961, Perusahaan Ilega- 

ra Dok Dan Perkapalan Surabaya pada saat itu berada dibawah Depar 

temen Perhubungan Laut. Sebagai badan usaha yang bergerak di bi - 

dang industri I'erltim malca lar.gsung dibr.v/ah naungan. Badan Fimpin- 

on Umutn (BPU) I.!aritim* Kemudian untuk pertama kalinya dikcliurlrnn 

peraturan perusahaan, yaitu Peraturan Dinas Dalam I tertuang 

dalam Surat Keputusan Direksi Ho* 62/24 tahun 1962, tanggal Q l!o- 

pomber 1962. Di dalam Surat Keputusan ini secara tegas dinyatakan 

bahv/a hubungan kerja mulai timbul sejak hari portama pekorja itu 

melakukan pekerjaan dan berakhir keran berhenti atas peraohonan 

sendiri, tidak mampu bekerja karena keadaan jasmaniah, tidak 

dapat memenuhi syarat-ayarat kerja, meningeal dunia dan lanjut 

usia* Surat Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hu 

kum yang kuat bagi pekerja Perusahaan llegara Dok Dan Perkapalan 

Surabaya tidak aeperti halnya pada saat dalara bentuk KV Droogdog

I.!aatschappij semulai Secara terperinci juga mengatur tentang 

syarat-ayarat kerja, hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan 

jaminan aosial dan hari tua*

21

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi USAHA PENINGKATAN PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG JAMINAN 
HARI TUA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA UNTUK MENJAMIN 
KELESTARIAN PERUSAHAAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP KARYAWAN

PARWOTO



Ucnurut isin,,fa tanpak bahwa oetiap pekerja setelah ditorima dan 

aojak mulal menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya berar- 

ti telah terjadi ikatan dengan perusahaan- Ini berarti secara 

diam-diam mengadakan ikatan perjanjian kerja, karena ia harus men 

taati segala peraturan yang tercantum di dalam peraturan 

perusahaan*

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka peraturan dinas 

dalam perusahaan itu kududukannya tidak berbeda dengan perjanjian 

kerja. Sedang oerbedarmya dengan porjanjian korja torletak pada 

bentuk dan prosedur persbuatannya* Perjanjian kerja dibuat bor - 

dasarkan persosualan kehonuak dan per.dapat antara buruh dengan 

perusaiiaan corta ditanda tangani bercama macing-macing pihak 

bahkan kepada tahap diadakannya perubahan harus berdasarkan per - 

sesuaian pendapat kedua belah pihak* Lain halnya dengan peraturan 

dinas perusahaan itu, moskipun naterinya telah bcrisi syarat 

syai’at kerja yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan per- 

buruhan yang berlaku, tidak perlu pembuatan dan perubahannya 

harus momerlukan persetujuan buruh. Ikatan kerja dalam hubungan 

kerja demikian berlangsung torus hingga perusahaan mengalarai per

ubahan bentuk lagi menjadi Perusahaan Perseroan, ncskipun per 

aturannya mengalani perubahan-nerubahan.

Perubahan pertama diadakan tanggal 23 Juli 1974* dengan dj. 

keluarkannya Surat Keputusan Direksi ITo. 022/VII/Kpts/74 fla-n ter

akhir dlubah dengan Surat Keputusan Direksi No- l64/Kpt3/9/70 

tanggal 25 September 1979, yang berkekuatan berlakunya selaraa dua
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tahun terhitung Juni 1980* Hubungan kerja di P 2, DOK DAil Pi*.;

StffiABAYA sepcrti diuraikan di o.taS keadannya adalah ce - 

tcgai kelanjutan dari pada koadaan hubungan kerja yang telah ber- 

laku senenjak bentuk perusahaan IJaamlooze Eennootschap dan 

lerusahaan llegara#

A
•J.C.T. Simorangkir dan ’,'oerjono Jastropranoto, Pelajaran 
Hubunran Indonesia, Gunung Agung Jakarta, J.ICj’XaI, hal.9*

5

Imam Soepomo, Hukum For^uruhar* Bidanr Ilubunran Kerja.

23
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6
Soetikno, Ilukun Porburuhan, Jilid I, Jakarta, 1979 
hal. 5*
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B A D  IV

JAUIBAIJ HAK I  TUA DAll PERLIA3AL/UIA2JHYA

Di dalaa Negara Itepublik Indonesia sebagai negara yang ma-

sih muda usianya, jaminan hari tua ini tnasih merupakan bagian ke-

oil dari kesojjahteraan masyarakat# Bagian kocil itu terdapat

hanyapada masyarakat bekas pegawai peir.orintah atau pegav/ai ncgeri.

Kesempatan ini dapat dilihat dalam masyarakat yang nenunjuklcan

adanya setiap penerima pensiun jelas para bekas pegav/ai negeri.Pe

merintahpun membatasi poruntukan jaminan hari tua atau pensiun

tersebut dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan an-

tara lain Undang-undang U0* 8 tahun 1974 Lembaran Hegara Tahun

1974 Ho* 55* Di dalam pasal 10 menyebutkan bahwa " 3etiap pegawax

negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak

atas pensiun"* Selanjutnya pensiun pegawai diatur dalan Undang -

undang N0* 11 tahun 1969 Lembaran Ilegara fcahun 1969 Ho* 42. Kon-

sindoran Undang-undang tersebut menyebutkan :

bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun 
pegav/ai dan ponsiun janda/duda sebagai jaminan hari tua dan 
penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada 
Pegawai Negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalaa 
Undang-undang Pokok Kepegavaian Nomor 18 tahun 1961 (Lembar- 
an Negara Tahun 1961 Nomor 263)*

Undang-undang Ho* 18 tahun 1961 telah dioabut dan diganti dengan

Undang-unrttmg No. 8 tahun 1974 tersebut diatas* Haoun demikian

ketentuan mengenai pensiun diatur eama seperti halnya dalan

Undang-undang No* 18 tahun 1961* Dari uraian tersebut diatas
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dapat dlkomukakan bahwa jaminan hari tua atau pensiun itu hanya 

diberikan kepada pegawai negeri.

Lain halnya dinegara-negara yang telah raaju misalkan di 

llegeri Belanda, Inggris ataupun di Australia. Setiap warga negara 

nya yang tolah lanjut usianya telah diberikan janinan hari tua 

yang layak. I.Iereka tidak perlu lagi memikirkan usoha mencari naf- 

kah dalam keaaaan sudah lanjut usia. Mex'cka juga tidak perlu 

minta bantuan dari orang lain, dari anak atau anak-anaknya. Jacdn 

an yar.g diberikhn tiap bulan oloh peuerintah telah bukup untuk 

nafkah kchidupannya. Dengan domikian di negara-nogara yang telah 

r.aju benar-bonar telah melaksanakan apa yang sebenarnya jaaiinan 

hari tua* Tidal: sopcrti halnya di Indonesia yang hanya nomporuntuk 

kan bagi golongan tertentu naja. Hal inipun sebagaircana ditontukan 

dalam Undang-undang yang berdaoarkan azas balas jasa.

Masalah kini ialah di P.T. DOK DAII PERKAPALAN SURABAYA se- 

bagai badan usaha irilik negara, yang karena telah mengalami peru- 

bahan atau pengalihasi bentuk sajat maka peraturan jaminan hari 

tua yang telah diatur oleh pemerintah dihapuskan* Pengalihan 

bentuk tersebut sebenarnya hanya mengenai permodalan dan penekan- 

an pada oektor keuntungan. Modal dalam bentuk perusahaan negara, 

berupa oejumlah uang nilik negara. Sedangk&n dalam bentuk PT, 

nodal torbagi dalara eaham-sahara yang juga milik negara. Koiwtung- 

an yang ditargetkan dalam bentuk terakhir ini lobih ditekan semaJc

simal mungkin.
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Akan tetapi pengaruh-pengaruh lainnya ceperti halnya terhadap 

status karyawan atau buruhnya tidak ada. Kenyataan ini dapat di - 

aimpulkan dari status seluruh karyawannya ialah v/adahnya tetap 

XORHII.

Dengan demikian dapat diindentikkan sebagai pegawai negeri(sipil). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka konsekwensinya ialah segala kjc 

tentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sjnil borlaku pula ter - 

hadap seluruh karyawan KT. LOK DA1I P^iCA P;XAi; SUIABA'/A.

Apabila dilihat dari data dan dokusien yang ada, selaraa 

dalara bentuk Perusaliaan Negara, ketentuan jaminan hari tua berla-
K

ku Undang-undang IIo* £0 tahun 1952. Untuk inelaksanakarjva, peru - 

sahaan mengeluarkan peraturan Einas Lalaa I FA DOK DAT i^&KAiV^AI! 

SURABAYA, SIC Direksi Ho# 62/24 tanggal 8 Hopember 1$62. Undang - 

undar.g IIo* 20 tahun 1952 tersebut di atas merupakan Undang-undang 

pensiun pegawai negeri sipil, termasuk pegawai perusahaan negara. 

Rupanya pemerintah raenganggap perlu untuk nengatur secara tersen- 

diri tentang pensiun pegawai perusahaan-pcrusahaan negara. Ini 

ternyata dengan adanya PP. Ho. 43 tahun 1964. Oleh karena itu 

dalam melaksanakan pensiun pegay/ai, PT.DOK DA1I PEHKAPALAH 

SUHABAYA yant pada saat itu berbentuk perusaliaan negara, maka ber 

sandar kepada peraturan pemerintah tersebut# Karena dalam rnelak - 

sanakan peraturan tersebut diatur cecara tersendirl pula oleh 

perusahaan, yaitu dengan SK Direksi Ho* 022AH/Kpts/74 tertanggal 

23 Juli 1974 akhirnya timbullah masalah* Henurut SK Direksi terse^ 

but pensiun pegawai diatur berdasarkan dua macam peraturan*
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Yang pertama bcrdaoarkan kepada undarg-urdang No. 20 tahun 1952 

itu oenrliri yang kedua undang-undang kecelakaan yaitu undang - 

undang Ho. 33 tahun 1947« Undang-ur.dang Ho* 20 tahun 1952 tor - 

aobut untuk menghitung pokok pensiun, sedangkan undang-undang 

kocelakaan untuk menotapkan besarnya pensiun untuk dapat dibayar- 

!:an aocara sekaligus*

Dongan r.olakoanakan pensiun secara sekaligus itulah yang 

akhirnta neniabulkan suatu masalah* Masalah ini terjadi pada 

v/aktu bebert.pa. karyawan yang diborhentikan dengan ho m a t  dongan 

hak ponsiun dibayarkan sekaligus* i.'ereka mengajukan tuntutannya 

yang hingga saat ini belum juga menghasilkan keputusan* Dengan 

domikian peraturan nengenai pensiun ^aryav/an IT, DOK DAN PKRKAPAL 

AN SURABAYA saat ini belum juga ada.

Ifeninjau jaminan hari tua dan permasalahannya tidak dapat 

lepas dari bebcrapa masalah upah lembur, masak peniiun, masa kor 

ja dan pomberian uang pensiun 3ecara sekaligus*

1- Uanfl atau Upah Lombur

Upah lembur juga merupakan masalah yang belum dapat di - 

selesaikan di PT. DOK DAW PERKAPALAN SURABAYA, sekalipun secara 

formil telah diatur di dalam peraturan perusahaan yang sedang 

berlaku# Pengaturannya tidak menyimpang pula dari ketentuan Surat 

Keputusan Direktorat Pembinaan Norma-Norna Perlindungan Tenaga 

Kerja Ho* 2/Kpts/Dpnpt/1972 tertanggal 1 llopember 1972? Hal ini 

dapat dilihat dalam SK Direksi No* l64/Kpta/9/79 yang merupakan 

peratutan perusahaan yang sedang berlaku dalam Bab V pasal 14 se-

27

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi USAHA PENINGKATAN PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG JAMINAN 
HARI TUA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA UNTUK MENJAMIN 
KELESTARIAN PERUSAHAAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP KARYAWAN

PARWOTO



bajai berikut :

Perhitungan upah lembur untuk cetiap jam kerja lembur sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

a« Pada hari-hari kerja biaca;
1J4 kali upah cojam untuk jam pertama
2 kali upah eejam untuk jam-jar* celebihnya

b. Pada hari-hari libur atau istirahat mingguan;
2 kali upah eejam untufc 7 jac pertama
3 kali upah sejarn untuk jan-jan celebihnya.

c* Tarip upah lembur ditentukan dengan surat Keputusan
Direksi dengan dasar perhitungan ;

kali upah sebulan bagi karyawan bulanan

1
■gg—  kali upah sehari bagi karyav/an harian

~j kali upah rata-rata cohari bcgi !cary&r/an yang meneri-

iaa upah borongan.

Ketentuan ini tidak dilaksanakan sarcpai oekarang dengan 

dalih tarip upah lembur akan ditentukan aendiri dengan SK Direk

si sebeluci dikeluarkan SK Direksi tersobut upali leubur dibayar 

menurut ketentuan lama yaitu Pengtunuman Direksi Ho* 4/Peng/4/l 979 

tanggal 6 April 1979* Ketentuan dal&n pasal 14 ayat (c) di atas 

seakan-akan raemberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan 

penyirapangan dari ketentuan upah lembur yang ditentukan oleh 

Diroktorat Poabin&an llorma-norma Perlindungan Tenaga Kerja neskipun 

tidak mutlak* Makaud yang sebenarnya dari ketentuan pasal 14 ayat 

(c) itu adalah untuk menyegarlcan atau memudahkan perhitungan dan 

pengotrapan upah lembur, yaitu dengan cara dibuatkan tabel* label 

up&h lembur itu dibuat sedemikian rupa supaya terlihat berapa beoar 

upah lembur itu satu jam seauai dengan besar upah masing-raaaing* 

Penyedorhan&an tabel itu didasarkan kepada ketentuan Surat Keputusan
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Dircktorat tersebut diatas. IJamun sampai sekarang tabol upah 

lombur belura juga dikeluarkan, sebab perusahaan menganggap kenaik 

annya tampak akan lebih nelonjak tinggai. Pcrunahaan dalam hal 

ini tidak berani menjamin adanya keuntungan yang meningkat dengan 

adanya tambahan kerja lenbur. Alaaan ini adalah benar, akan tetapi 

dibalik adanya kekurangan ketentuan tersebut terdapat rcasalah yang 

cangat berbahaya dan sensitip jiekali* S0lain itu ini juga jelas me 

rupakan suatu penyirapangan dari ketentuan peraturan perburuhan. Ke 

adaan ini baik perusahaan riaupim karyav/an telah rnengetahuinya. 

Untulc mengatasi kekosongan ini agar tidak terus-nienei'us oaapai 

borlarut-larut, yang prinsip ialah langsung membayar upah lenbur 

scsuai ketentuan yang berlaku. IJaaun masalah adalah lain, sobab 

dengan adanya upah lembur yang besar itu karyav/an akan memperguna 

kan kesempatan mencar-cari jan kerja lenbur sebanyak-banyaknya. 

Akhirnya perusahaan akan mengalami pertambahan beban pengeluaran 

yang belun tentu terimbangi oloh pertambahan pendapatan. Itulah 

oebabnya maka sampai saat ini perusahaan belum melaksanakan ke - 

tentuan-ketentuan tersebut*

2. ?.?aaak Pensiun

Seporti dikemukakan dalam bab fcerdahulu jaminan hari tua 

adalah pemberian janinan setelah karyawan diberhentikan dengan 

hak pensiun dan dengan moraenuhi ayarat-syarat usia lanjut dan 

masa kerja sudah oukup? Hak memperoleh pensiun dengan memenuhi 

syarat-eyarat usia lanjut dan cukup naoa kerja dlsebut masak
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ponsiun. Lanjut uoia dan cukup naoa kerja untuk masak pensiun 

yang dimaksud ialah umur ditambah masa kerja adalah 75 tahun.

Untuk melaksanakan penbayaran jaminan hari tua dalaa Peraturan se 

cara tegas telah menentulcan batas maksimun umur yaitu 55 tahun. 

Peraturan Pemerintah ini ialah PP. No. 33 tahun 1977 tentang 

Aeuransl Sosial Tenaga Kerja (ASTiflC) besorta ketentuan-ketentuan 

pelakoanannya. Sedang dalam Undang-undang Ho. 11 tahun 1969 itu 

sendiri tidak tordapat batasan usia makairaum 55 tahun. Ketentuan 

ini dikenal dengan istilah ponsiun alamiah. Dikatakan pen3iun 

alamiah sebab disamping ditentukan oleh peraturan bahv/a seseorang
s

yang telah mencapai usia 55 tahun dianggap phisiknya telah le&ah. 

Maka secara alaraiahpun keadaan manusia dalam usia 55 tahun atau 

lebih telah menurun. Meskipun mungkin diatas usia 60 tahun manusia 

itu keadaan phisiknya melebihi dari pada yang berusia antara 30 

satipai dengan 55 tahun akan totapi ini suatu perkecualian. Dan sj* 

oara alamiah manusia yang telah mencapai usia 55 tahun kefctas di- 

katakan sudah lanjut usia atau tua. Ilalinl secara llmiah pula 

tidak mungkin dapat dieanakan manusia berusia 40 tahun dengan 

yang berusia 55 tahun. Selain pensiun alamiah seperti dikemukakan 

di atas dikenal juga yang dlsebut pensiun muda atau yang diperoo- 

pat. Ketentuan ini adalah suatu perkecualian yang diatur oleh 

undang-undang, mlsalkan karena cacat jasmaniah dan atau rokhaniah.

Tentang masak pensiun ini PI, DO1Z DAK PERKAPALAtf SURABAYA 

serlng kali menlmbulkan hamabatan-hanbatan atau keoulitan. DI 

dalam peraturan perusaliaan sudah dengan tegas ditentukan bahwa

30
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bagi karyawan yang telah masak pensiun akan diborhentlkan dengan 

hormat dengan hak pensiun* Jelaslah karyawan yang telah masak pen 

oiun akan diberhentikan dengan hormat sesuai yang ditentukan. Ue- 

nurut pengaraatan saya, sampai 3ekarang ^ernyata masih banyak kar

yawan yang berusla di atas 55 tahun dan cnasa kerja lebih dari 25 

tahun* Yang lebih menarik perhatian lagi, ialafe adanya beberapa 

karyawan yang telah dipensiim, masih dipekerjakan terns* Alasan; - 

nya karyav/an tersebut tenaganya nasih dibutuhkan lcarona belua ada 

penggantlnya. Keadaan ini apabila ditinjau dari klasifikasi sifat 

dan jenls pekerjaar. PT DOK DAI! PERKAPALAN SURABAYA dan perusahaan 

amat membahayakan terhadap jiua mereka* Ini dloobabkan sifat dan 

jenis pekerjaan ternasuk pekcrjaan-pekerjaan yang mengandung 

risiko ditimpa kecolakaan besar sekali. 3ekali membahaykan ter - 

hadap jiv/a mereka, kemungkinan timbul pula akibat lebih besar la

gi berupa kerugian material. Oleh karena mereka telah dipenoiun, 

maka dalam kedudukannya mereka sebagai pegav/ai honorair* Dalan ke 

dudukannya itu mereka memperoleh hak-hak yang berlainan dengan 

karyar/an lainnya. Terutama mereka yang telah berusla di atas 60 

tahun yang dikaitkan dengan program ASTEK* Perusahaan harus mea - 

perhatlkan berbagal akibat dari mereka9 antara lain mengenai sta

tus hubungan hukumnya, bagalmana cara memutuskan hubungan hukumnya 

ketentuan apakah yang berlaku dan sebagalnya* Dltijljau dari eegi 

hukum kopegawaian umumnya dan hukum perburuan khuausnya, beraxti 

perusahaan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat
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dibenarkan dan dipertanggung jav/abkan*

3. ?Jana kerja

Berkaitan dengan masak pensiun ialah masa kerja. Penttng - 

nya nasa kerja ini, karena menyangkut naoib somua karyawan* Nasa 

kerja tidak saja untuk sebagai dasar memperoleh hak pensiun, me - 

lainkan juga mengakibatkan nasib lainnya# Perubahan nacib karena 

masa kerja umumnya berupa kenaikan upah atau gaji don kenaikan 

pangkat sesuai jenjang TCaktu yang ditentukan. Kenaikan upah atau 

gaji berdasarkan masa kerja disebut kenaikan gaji berkala, yang 

ditentukan setlap tiga tahun* Sedangkan kenaikan panskat ditentu-
s

kan tidak sama tergantung pada ijazah karyawan yang bersangkutan. 

Uemperoleh kenaikan upah atau gaji berkala dapat cepat atau lam - 

bat karena perusahaan kadang tidak secara spontan melaksanakannya« 

Mengapa perusahaan demikian adalah sulit unjuk diketengahkan* Ada 

pun mengenai kenaikan pangkat, adanya beberapa faktor, yaitu for- 

masi belum ada, ataupun prestasi yang bersangkutan bolum raenungkin 

kan. Selanjutnya sada atau tidak sadar, dengan bertambahnya masa 

kerja, bertambah pulalah usia karyawan yang bersangkutan. Dengan 

demikian jarak kepada masak pensiun makin lama makin dekat dan 

sampailah pula akhirnya#

tlasalahnya aekarang ialah perusahaan kurang memperhatikan 

terhadap masa kerja, apalagi masa kerja yang diperoleh sebelun 

bekerja di PT DOK DAW PERKAPALAN SURABAYA* Keadaan demikian per- 

nah menlmbulkan suasana yang apatls, yang mengakibatkan gairah 

kerja nenurun*
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Kemudlan setelah dladakan penataan konbali otruktur organioaal,

maka tampak galrah kerja meningkat keabali* Diolnilah peranon

pontlngnya faktor moaa kerja Itu baik karyauan uondiri maupcn pe

ranan tidak langsung bagi peruaahaan.

4» Pomberlan Pang Pcnaiun 8flca.ro flekallgus

Seperti tolah diuralkan di ataa muka oaaalah pemberion

atau pembayaran uang ponsiun atau jaminan hari tua socara sokal£-

gua ini teendapat perhatian* Jaminan hari tua yang dikenal dengeji

pensiun, balk yang diatur dalaa Undang-undang maupun dalam por *

aturon-peraturon pomerintah adalah jaminan yang diberikan somaea

ootelah pegawai itu tolah mengabdlkan dirlnya bertahun-tahun ko-

pada pemerintah atau perusahaan* Di P.?* DOK DAB PERKAPALA2I 3d -

RABAYA mengenal pensiun inlpun tolah diuebutkan di dalam perott^r

an perusahaan* Untuk pelaksanaannya akan dl atur dengan Surat

Keputusan Direksi tersendiri. Danun demikian pelaksanaan pensiun

itu diberikan dengan cara pembayaran sekallgus* Hal ini dikarcna

lean tidak efloon untuk melakukan aooara berkala yang dlanggap ^

nyebabkan adoinlotraol saja* Dongon demikian hal ini adalah bor-

tentangan dengan oaksud penberlan jaminan hari tua yang acbonar-

nya yaitu jaminan untuk hari tua aoperti diuralkan diatas*

Apabila diporhatlkan ketentuan dalam Undang-undang penslua

ponsiun pogauai ditentukan sokian person dari gaji pokok terokhir

yang diterioa pogauai* Kosu&ion supoya tidak congalaml kemunduran

penghasilan telah dlpertlnggl oleh pomerintah dongan peraturan. 

pemerintah*
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Demikian pnla dari penjelaoan Undang-undang Kecolakaan Kerja c5nj« 

Vatican bahtra penbayaran uang gantl rugi dllakukan pada tiap-ticp 

buruh itu nenerlma upahnya, koouali antara buruh dan sajikan di - 

adakan perjanjian lain* Ketontinn ini cakoudnya Ialah untuk rwnja- 

ga aupaya keadaan kohidupan ekononi buruh tidak akan lobih buruk 

apabila dibayarkan oooara sekaliguo* Eaka dari itu nenurut uroion 

dl ataa ponberlan jaminan hari tua oeoara sekaligus tidaklah ooau- 

ai dengan daaar, caksud dan tujoan yang dlkehondaki oleh mating - 

undang* Dengan ponbayaran penaiun yang demikian tidak akan menja - 

□in torhadap naeib^harl tua tenaga korja aorta cenjaga kolangsung- 

an hidupnya# Anggapan dapat hidup layak adalah peaimio sekali dan 

ini akan Esempongaruhi oeeara poikholog terhadap oenua karyavoa*

Salah oatu pengaruh poikholog terbukti dari Bering terdo- 

ngar ktluhan raaa peslnlo dari para karyatran dan adanya leopar 

tanggung Jaxml dalam arti oasa bod oh* Torbayang oleh oereka pora- 

caan bagaiaana kelak oetelah uang ponaiunnya habio, padahal boko^ 

ja oudab tidak racpu dan tidak nungkln* Kekhacatiran ini dapat dl 

lihat pula cdanya karyanon yang nyatanya telah eaoak uoia penoiun 

ketika dlberhentlkan akan dipenaiun la cengajukan keberatannya 

untuk di tunda eaja* Fongaruh poikholog karyacan yang lebih nacpak 

noruglkan perusahaan dalara hal ini ialah olkap tenaga-tenaga korja 

yang caalh nu&a uolanya* Sikap rtarcka diculal dari tidak bor 

oungguh-oungguh bokorja dan hanya senganggap pokerjaan dl PT. DCS 

DAH PERKAPALAN StBABAYA untuk conoari dan cenacbah ketranpilan
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tenaga kerja tidak ragu-ragu me re lea dlboayai perusahaan eebagal 

leader piraplnan, dioekolahkan atau dikurouakan dan lain-lnln. 

nttnun coreka eetelah panda! dengan momporoXeh tambab&n koohlian 

itu begltu aaja koluar porunahaan* Di a ini perueah&an di anggap 

oaja sebagai batu Xonoatan dan eobagal tompat mengangsu deni no - 

namboh keoakapan dan ketrajnpilannya*

Dari uralan toreebut dl ataa dapat dl ajukan pertanyaan bagainana 

mungkln karyawan itu akan bekerja aungguh-eungguh dengan pennh 

gair&h aorta tanggung javab apabila dl dalam angan-angannya se - 

lalu tcrlintaa atau torbayang raaa oeaaa aenghadapi hari tua yang 

©erch. Dq Ioxq hal ini tidak dapat dioalahkon apabila para karyacan 

bekerja hanya aeal Baja dan tidak cda raaa clnta pada poruoahaan 

apalagl untuk aeraea lkut andarboni*

7
Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Tranflolgroai, Hlmpunan 
Peraturan Perundang-undangan Dalaa Bidang Perburuhan. Buku X 
Ediel Ketiga* Jakarta, 1979, hal# 69

8Surat Keputusan Clrsluil El. DDK DAK PERKAPALAD SURABAYA Ho. 022/ 
VII/Kpto/1974 tanggal 23 Juli 1974 tontang Peraturan Dinao Dalno 
Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya, hal* 10.
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JAUIHAH HARI TUA KARYAffAH 

PT. DOK DAH PERKAPALAN SURABAYA 

DALAI! HUK7EX

Selanjutnya ditentukan Jiuirlnnn hari tua karyatran PT* DOK

DAN PERKAPALAN SURABAYA diberikan kepada karyawan secara sekaligus<

Adapun dasar untuk menghitung berapa besar janin&n hari tua yang

harus dibayarlean kepada karyawan yang dlberhentik&n dengan hormat

dengan hak pensiun ini adalah Peraturan Eenterl Perburuhan Ho* 9

tahun 19^4 yo No, 11 tahun 1964* Sedangkan untuk menetapkan berapa

unur dan masa kerja karyawan dapat dlberhentlkan untuk memperoleh

Jaminan ini mengambll dasar dari Undang-undang N0* 11 tahun 1969

termasuk alasan-alasannya* Pombayaran jaminan hari tua seoara so -

kallguo ini aonunjukkan kenyataan dalam praktek tidak ada bedanya

dengan pemberian uang pesangon don uang jasa kepada karyairan yang

dlberhentlkan dengan horoat oleh perusahaan* Apalagl apabila ne -

lihat yang menjadi dasar itu cendlrl, peraturan untuk karyairan

yang digolongkan dalam hubungan porburuhan.

Peraturan lion tori Do* 9 tahun 1964 itu oudah jolas menyobutkan

bohua perlu died akan poraturcn tontang penetapan besamya uana p̂ o

nangon, uang jasa dan gantl rugi lalnnya ccrta pengertian tontang

upah untuk keperluan pemberian uang pecangon, uang jasa dan gonti

koruglan lalnnya, toraakaud pada pasal 7 ayat (3) dan (4) OfcdanQ-

10
un&ang tentang pemutuoan hubungan kerja dlporusahaan onasta*

BAB. Y
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Dongan deoiklan apabila porusahaan nempergunakan ketentuan 

tersobut nebagai daa&r porhitungan beoamya jaminan hari tua adalah 

tidak tepat, sebab tidak naopok adanya ketentuan jaminan hari tua 

dan yang ada hanya ketentuan peoberlan uang pes&ngon, u*»g jaea dan 

gacti kerugian dan khusua berlaku bagi perusahaan-perusahaan croata. 

Sedang perusahaan Peroeroan { Bsroero } FT. DOK DAN FERKAPALAH SURA 

BAYA adalah salah aatu badan mllik negara di bawah lingkungan Do * 

partemen Perhubungan yang dalam hal ini para pekerja atau karyanan 

nya masih berlaku ketentuan-kotentuan tentang kepegawaian negeri* 

Sehingga dengan demikian perusahaan tidak benar memberhentikan 

dengan hormat karyawan yang telah berhak pensiun sebagai pegawai 

ailik negara mespergunakan peraturan perburuhan yang diperuntukan 

bagi perusahaan swaata.

Tang lebih menarik perhatian lagi ialah pelaksanaan dan 

pengetrapan Peraturan Uenteri Perburuhan Ho* 9 tahun 1964 tidak 

seoara formil diauat dan dituangkan dalaa suatu peraturan perusa - 

haan* Cukup berdasarkan has 11 keputusan Pegawai Perantara Departe- 

isen Tenaga Kerja yang sebenar&ya berlaku ditujukan kepada beberapa 

orang karyawan yang telah diputuu hubungan kerjanya yang neraca 

tidak puas uangadukan kopada D0partccon Tenaga Kerja* Keputusannya 

ini dljodikan jurisprudunsi. Ponggunaan sebagai jurioprudunsi ter-* 

sebut terhadap oenua karyaran yang dlberhentikon oleh perusahaan 

baik beltua isonoapai masak pensiun dan terutaca bagi karyawan yang 

telah nasak pensiun adalah tidak tepat dan juga tidak bijokoona*
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1* Xe^udukan Jaminan Hari Tua dalam Hubungannya Dengan Poraturan 

Kerja Perua&haan

Sudah panjang lobar sohlngga jelas dlkatakan dl atau babro 

Jaminan Sosial khususnya Janlnan hari tua Itu dipandang dari pihak 

perusahaan merupakan beban beaya (produksi)* Adapun polaksanaanya 

adalah ditentukan oleh boberapa syarat antara lain masak pensiun, 

diborhentlkan dengan hormat dan loin-lain tersebut dl atas* Scdan^ 

kan dltlnjau dari pihak buruh adalah merupakan hak yang dlharapkan 

kelak setelah la tidak maopu lag! melakukan pekerjaannya* Hal ini 

semua menunjukkan betapa pentlngnya peranan dari pada janlnan hari
s

tua itu* Yang harus dllngat benar dalam hal ini ialah jaminan hari

tua khusus pengharapan bagi pogaual dan tidak untuk sonma orang

yang bukan pegacai*

Solanjutnya apabila berbloara tentang kedudukan jaminan

hari tua dalam hal ini jaminan hari tua karyawan PT# DOK DAN PER *

KAPALAU SURABAYA dongan peraturan kerja perusahaan* Untuk moksud

ini dapat dl lihat dari Peraturan perusahaan Surat Keputusan

Ho* 164/Kptc/9/79 dalan Bab XI pasal 27 ayat (1) yang berbunyi s

Karyanan yang telah casak uaia diponalun akan dlborhentlkan dongan

hormat dongan hak ponslun* Ayat ini conborlkan pengertlan bahua ko

dudukan janlnan hari tua seoara fornil tolah tacpak dlatus* Jcdl

norupakan baglan yang tidak torplcoh dari pada poraturon-poraturan

perusahaan* Nacun denlklaa dengan dioantuskannya kotoatuan I d

belua berartl perusahaan bogltu citdch calaksonalcan penberhontlca 

karyarannya dongan pensiun cobagalmana yang dlkehondakl*
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Keadaan Ini terhalang oleh bunyi pasal 28 peraturan perusahaan Itu 

sendiri yang mengatakan, mengenai peraturaifc-peraturan yang menga - 

izr oyorat-syarat dan pelaksanaan pension dikeluarkan torsen- 

dirl oleh Direksi. Padahal peraturan perusahaan tersebut hanya ber 

laku untuk selama jangka uaktu dua tahun dan sekarang sudah manea- 

puh Aetengah perjalanan* Oleh sebab itu tidak mungkin apabila por- 

attxran pensiun tidak Jengan segera dikeluarkan* Kengingat betapa 

pentingnya jaminan sosial khususnya jaminan hari tua tidak eajo 

bagi tenaga kerja beaerta keluarganya, namun merupakan kevajlbon 

pihak perusahaan jrang tidak dapat dielakkan dan dimungkiri. 

Selanjutnya apabila dlperhatlkan pada pasal 23 peraturan perueoha- 

an, naka kcdudukan jaminan sosial khususnya jaminan hari tua itu 

dllepaskan dari padanya# Ini kiranya dlm&ksudkan untuk dapat 

relatif’ berlaku lebih lama dari pada peraturan perusahaannya* Jadi 

m»sklpun peraturan perusahaan yang merupakan landasan pokoknya 

neagalami perubahan aesuai jangka vaktunya, peraturgn jaminan hari 

tua aepanjang casih sesuai dan eoook dengan keadaan perkembangan 

perusahaan masih dapat berjalan torus tanpa memUdrkon apalagl 

csmbuat baruk Portimbangan lain mungkin apabila peraturan peruca^ 

haan telah berakhir borlakunya dan bolta aempat aembuat yang baru 

sebagai gantlnyn tidak akan menjalani kcmaoetan*

2. Kedudufcan Japlnan Hari Tun dalan Hubungannra dengan Polontarian 

Poru&ahfian

Setlap Badan Usaha Hilik Hegara eelalu harus mongikutl
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ketentuan-kotentuan dan polioy dari pemerintah* PT. DCK CAS PER - 

KAPALAH SURABAYA stbagal salah satu dlantaranya Juga tidak lepas 

dari hoi torsobat. Sesuai dengan beatuknya sebagal perusahaan p o n o  

roan ( Porsoro ) caka tujuan utamanya aomperoloh kountungan sccak* 

alcal mungkin dan untuk menoapai tujuan ini sasaronnya ialah mening 

katkan haail produksi*

Sedangkan poningkatan hasil produksi yang dealklan. tidak akan 

mungkin torcapai apabila katonangan tenaga korja yang merupakan 

salah satu unsur atau faktor produksi tidak dl Jamin. Harus dlocdari 

pula selaln tenaga kerja Itu merupakan faktor produksi, caka dalam
N

sektor pezsbangunan nasional tenaga korja itu merupakan subyek dan 

obyok poabongunan* Oleh karona itu perhatian dalam hal ini harus 

Lltujukan kearah pelayanan keoejahteraan, kosehatan dan keselazaatan 

karyatran yang celiputl syarat-syarat kerja oenurut kotentuan-koton 

tuan noraa-noraa keselamatan dan kesohatan kerja itu seadirl*

Porsoalon kosejahteraan, keselamatan, kesohatan, jaminan 

dan Janlnan-Jaminan sosial lainnya tolah l a m  dipikirkan kearah 

poningkatan torutama jaminan hari tea# Poolkiran kearah us aha po- 

nic^katan lobih-loblh setelah adanya para karyauan yang dlponsiun 

dengan ponerlmaan pensiun seoara cokaligun tidak coraca puao#

S«bag*! realleasl haoil usaha teroobut dapat dlkeaukakan adanya 

pomberlaa jaminan hari ten yang terdlxi dari penslnn sokallguo 

yang besamya dua kali P*K*P* Do* 9 tahun 1964# adanya seluruh 

karyavan sesuai dongan Poraturan Ponerintch Do. 33 tahun 1977 

tolah dlasuransikan ko Porua A6TEX dan secua koryaraa yang borusla
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dl bavah 50 tahun dlaauranalkan ke P.T« ASURAHSI JIT7A SRAYA* Apa - 

blla di llhat dorl hal-hal tersebut dl ataa, maka jaminan hari tua 

Ini telah ada peningkatan*

Ini menunjukkan bahva bagi aetlap karyauan yang telah maeak usia 

pexuslun akan oemperoleh haknya untuk pensiun dongan menerlca uang 

pensiun berupa uang peaangon dan joca ditaiabah dengan uang aaurcuw 

al dari A3T2X dan JIffA SRAYA* fianun keaomuanya itu apabila di 

tlnjaa dari aegl penorioaan yang dlbayarkan aeeara sekaligua, eaka 

berartl bukan pensiun oebagal jaminan hari tua, akan tetapl ouatu 

penberian peaangon yang ditlngkatkan dlbandingkan dengan pemberian 

peaangon oebeluanya*

Ini belua berartl jaminan hari tua yang oobonarnya yang dimakaudkan 

untuk monjanin kelangaungan hldup karyairan yang audah tidak caopu 

bekerja lagi telah aemperoleh penlngkatan ponerlcaan* Di dalaa 

pengertian tentang jaminan hari tua oepertl dlaebut dl ataa pen - 

aiun adalah aebagai pemberlan yang menjamln hari tuanya karyavon 

yang karena hal teraebut tidak naopu kerja dan oleh aebab Itu dl - 

boyarkon oeoara borkala tidak dlbayarkan aekallguo* Pembayaran eo- 

oara oekallgua lebih Gendorung koaroh akan neniabulkan keoen^corcan 

kohldupan fcaryacan dl kcaudlan hari* Hanya proaeo koarah ini rolo- 

tlf r^ifAn poktu ogok laca yaitu aelaca uang yang ada padanya dalan 

arti caclh dapat Bomberlkan penehaailan atau penghidupan* Dari 

uraian dl ataa, caka aoeara ko=paratif t peabayaraa atau pemberlan 

ponaitm oooara ookallguo dl PI* DCK DAU HSRKAPALAH S13ABAYA cdolah 

kuraag officion dan offoktip*
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Pombayaran pensiun oeoara sekaligus pada hakekatnya tidak loin 

coma caja halnya dengan pemberian peaongon yang ditingkatkon oobo- 

goi di sebut dl atas* Leblh-leblh apabila dl lihat dari pada dasar 

peraturan yang dlpakal oebagal pedonannya yang dalam hal Ini dl - 

tlnjau dari pihak perusahaan yang pada poslainya merupakan ponambah 

beban aemata-mata# maka dapatlah dlkatakan suatu penghalang Juga* 

Dlkavakan deniklan aebab pada suatu aaat mungkin perusahaan akan 

me rasa berkeberatan memenaiun karyanon karena kebetulan keuangan 

tidak mampu.

Selanjutoya apabila dl tlnjau lebih lanjut kedudukan atau 

status perusahaan yang merupakan salah aatu badan uaaha mllik 

negara dan langaung beroda dl bacra Dopartemen Perhubungan, aeperti 

halnya perusahaan-peruaahaan yang demikian itu tentang Jaminan 

hari tua dan Jamlnan-Jaminon aoslal lainnya termasuk peraturan ke- 

pegawalan aerta gaji dan loln-lain# dlkelola, diatur dan ditetapkan 

oleh Do parte men tersebut* Sehlngga dalam hal ini tidak benar PT*

DOK DAN PERKAPALAN SIEABAYA dlkesoEpingkan/ Lagl pula dengan pool- 

slnyn perusahaan dl bldang industrl khususnya Industri porknpalan 

caka tidak hanya harus dltingkatkan dan dlkombangkan oengikutl 

kemajuon dan perkembangan teknalogl oaja Juga harus dllectorUzm* 

Bagi buruh dalam ini karyaran, perusahaan itu adalah merupakan 

eacah ladangnya yang menghldupl dlrlnya sendlri beoerta keluarga- 

nya balk aekarang naupun maaa-masa yang akan datang untuk hari t«̂ a 

nya*
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Oleh karena Itu jaminan hari tua dal an hubungannya dengan peratur- 

an perusahaan mempunyal kedudukan atau poeiai yang pentlng teruta- 

ca la adalah merupakan faktor penunjong di bldang produksi* Difcata 

kan sebagai faktflrpenunjang bldang produksi, sebab penlngkatan 

tentang peraturan eektor jaminan sosial uauanya dan jaminan hari 

tua khususnya berartl buruh atau karyawan tidak saja dianggap co - 

bagai manusia produkal, totapl tolah dlperhatlk&n sebagai manusia 

sosial* Dengan demikian maka konsoknonslnya oleh perusahaan tidak 

begitu saja menganggap karyatnm karona sudah tua kemudlan tidak 

produktip lagi danj>erhentikan dongan honaat, meskipun dengan 

olausula dengan hak pensiun*

Bagalmanapun juga buruh maupun majikan adalah manusia. 

Sebagai manusia, solaln la menpunyai keeajlban-kevajlban juga nog 

punyai tanggung javab yaitu tanggung jatrab kepada Tuhan Yang Uaha 

Esa, kepada Bangsa dan Hegara, kepada masyarakat dan aekitamya, 

kepada perusahaan di tempat ia bekerja, dan kepada buruh itu son- 

dlrl beoerta keluarganya* Karenanya dalam uoahanya perusahaan merj 

poroleh laba atau keuntungan sebagai diuralkan dl atas, saya non- 

oltlr apa yang dikatakan oloh Yulias Basjld SH, yaitu sooaro. 

toknis laba dapat dl pakal eobogai krotoria kwantltalf* ilotif laba 

jangan didasarkan pada soaboyan scr^lt dan kuno, oebab ini corupa- 

kan penlnggalan nacan kapitalicca dan IcdlTidualioad, akan totapl 

oeyogyanya notif laba Itu dlnrtikan dalaa hubungannya sobagai po - 

lakoaaaan tugas-tugao dari ponggunaan yang menjamin kelanoaron dan
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pertumbuhan produkai.

Berdaaarltan hal-hal tersebut dl ataa, audah menjadi kewa - 

jiban dan tanggung javab nutlak majikan dalam hal ini FT. DOK BAH 

PERKAPALAN SURABATA, untuk manlngkatkaa ke®«jahteraan karyawannja, 

khuauanya di bidang jaminan hari tua yaag hingga kini masih belum 

ada, deal pelestarlan kelangsungaa hid op perusahaan dl aaaa-saaa 

aandatang*

10Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transnigraai, Hlapunan 
Peraturan Perandang-undangan Dalam Bidang Perburuhan. Buka I 
Edlci Ketiga Jakarta, 1979 hal. 117*

^Yulias Raajid, Bermaealah-permaaalahan di Lapangan Perburuhan 
Slmpoeluffl Hukum Ferburuhan. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan 
Hukum Hasional bekerja a ana dengan fakultaa Hukum C/alrerflltaa 
Sriwijaya tanggal 20 aaooai dengan 22 Januari 1977*
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S A B  n  

P E S U T U P

1* Keslapulan

a* Masalah jaminan sosi&l khususnya jaminan hari tua ialah 

suatu masalah yang menyangkut kehidupan ekonomi sosial bagi setlap 

tenaga kerja balk mereka pegawai yang bekerja pada Pemerintah 

( Pusat / Daerah ) maupun tenaga kerja itu adalah karyawan yang be 

kerja pada perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan millk 

Pemerintah apapun bentuknya.

b. Jaminan hari tua merupakan komponen-komponen dari pada 

hak-hak tenaga kerja dalam pengabdiannya kepada pemerintah, peru- 

sahaan-perusahaan millk pemerintah ataupun perusahaan millk swasta* 

o* Jaminan hari tua dl tinjau dari segi kepentingan adalah 

merupakan komponen beban produksi bagi perusahaan* merupakan pen- 

dapatan dan penyambung hidup di masa lanjut usia dan tidak lagi 

mampu bekerja bagi karyawan, oedangkan merupakan suatu kemakmur - 

an bagi masyarakat*

d. Karena kompXeknya masalah jaminan hari tua ini, maka 

penulisan skrlpsl ini saya batasl masalah jaminan tersebut yang 

terdapat di PT*.' DCS DAN PERKAPALAN SURABAYA, di perusahaan 

ini adalah salah satu badan usaha millk negara* Hal ini tidak 

l”d a  dl tlllk dari penuturan se jarahnya, yaitu semula berbentuk

Eaaclooxe Vennootsohap kemudian dl ambll alih pemerintah
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Republik Indonesia dengan naoa Perusahaan Hegara dan yang akhir ~ 

nya dlalihkan bentuknya osnjadi Perusahaan Perseroan (Peraero) 

hlngga sekarang* Sebagai Badan Usaha Mllik Negara yang bergerok dl 

bidang industri jasa di sektor perkapalan, perusahaan ini telah 

pernah memperoleh nama suatu perusahaan galangan kapal terbesar 

dl Asia Tenggara*

•« Dalaa statusnya tersebut dl atas sampai sekarang poru - 

sahaan tidak atau belum menpunyai peraturan tentang jaminan hari 

tua karyavan d m  yang ada hanyalah ketentuan atau peraturan 

tentang pemberian pensiun secara sekaligus dan yang berbentuk in-
%

formil# Dasar' untuk menentukan besarnya pemberian pensiun itu ndA 

lah P.M.P. No. 9 tahun 1964 yang sebenarnya ketentuan Ini adalah 

suatu peraturan untuk menentukan besarnya pemberian uang pesangon 

dan uang jaaa bagi perusahaan (svasta) yang melakukan pemutusan 

hubungan kerja karyavrannya berdasarkan Undang-Undang Ho. 12 tahun. 

1964* Dengan adanya ketentuan pemberian pensiun yang bentuk per - 

aturannya informil tersebut, maka pada hakekatnya peraturan ter - 

sebut adalah suatu'peraturan tentang pesangon dan bukan suatu per 

aturan pensiun atau peraturan jaminan hari tua*

f. Dari adanya k*tentuan tersebut di atas, maka terdapat a 

danya kekaburan antara pengertian pemutusan hubungan kerja dengan 

pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun di Damping dapat 

pula oenimbulkan masalah dalam perusahaan*

g< S0lain masalah jaminan sosial dan khususnya jaminan 

hari tua, aaslh terdapat pula adanya persoalan yang sam-sasa
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perlu segera mendapat perhatian dan penyelesalan yaitu upah 

lembur, masak pensiun dan masa kerja,

2# flaran - saran

Dari berbagal keslmpulan-kesimpulan dl atas, maka decal 

untuk menghilangkan permasalahan dl perusahaan, saya ajukan saran 

saran sebagai berlkut t

a* Sebagal badan usaha atau perusahaan millk negara yang 

dalatn hal lnl berada dl bawah Departemen Perhubungan Hepublik 

Indonesia seperti juga halnya perusahaan-perusahaan millk negara 

yang lain dilingkungan Departemen. lnl, aeyogyanya dlatur aeoara 

seragam dalam peraturan yang sama-saoa dlkeluarkan oleh Pemerintah 

dalam hal lnl Ddpartemen Perhubungan. Atau kal&u tidak aeyogyanya 

dlberlakukan aama Ofhdang-Uhdang No* 11 tahun 1969, karena perusa

haan lainnya, yang berada dl bawah Departemen Ini sepertl PN. 

DAJffil, P03 DAN GIRO, Perua Telkom juga demikian*

b. Dami untuk tftrcapainya kepaotlan hukum dan yang aemberi 

kan ketenangan, ketenteraman dan ketertlban hukum kerja karyawan 

aerta cenjamln dan yang dapat menimbulkan kepastian, ketenteraman 

dan ketertlban usaha serta pula untuk menjaga aupaya kontlnultaa 

produksi menuju kearah peleatarlan perusahaan oaka eelaln peratur 

an tersebut dl atas segera dlterbltkan juga peraturan pemberian 

pesangon yang tidak tertulis itu, menjadi tertulia*

o* Selanjutnya dl samplng dlusahakannya peraturan tentang 

jaminan hari tua, pemberian uang pesangon dan uang jasa, peratur-
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an tentang upah lembur aesuai dengan yang tolah dijanjlkan seba - 

gaimana ditentukan dalam peraturan tata tertib perusahaan. Dengan 

adanya peraturan tentang uang pesangon dan jaminan hari tua, maka 

akan nampak secara jelas apa perbedaan antara karyawan yang diber 

hentlkan dengan hornat dengan hak pensiun dan oana karyawan yang 

dlberhentlkan karena dlputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan 

dengan memperoleh uang pesangon dan uang jasa*
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Lampiran 1.

P.T. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA 
JALAN TAlIJUNCi P'SRAK BARAT NO* 433 - 435 

S U R A B A Y A

P E N C U M U H A M

Nomor : 0 0 ? /P e n g / l / l 9 7 7  

P e r ih a l  : PERUBAHAN TARIP LEMBUR.-

DIRKKSI P.T. DOK DAN PURKAPALAN SURABAYA inengumumkan iieba - 

gai berikut :

I. Terhitung mulai tanggal : 20 Januari 1977 diadakan perubahan tarip 

lembur dengan ketentuan seba^ai berikut :

I. 1. TARIP L/HBUR UNTUK KARYAWAS YANfl P ' ^ U A  LANCX:"; :

I

! No. 
Urut

I - l 
! !

gsagaaaagaaiAA— ja.ag3ss=sasa

Tarip ie^bur per jam
i

! Jabatan !
! I

I
!
I

II
1

1
III ;

1
! 1. 
I

! I 
! Kepala Seksi ! 
i i

Rp. 110,
I

—  I ftp. 
i

iion*\

J

i ??. 
i

!
145,-- !

1 2. ! Kepala Regu ! 
t i

%. 100,- I rj). 120,— ! t.p. 
f

135,- i

! 3. 
i

1 Tukang I ! 
i i

Pp. 90,-
«

- ! 110,— I f;>. 
t

125,- 1

! 4. 
t

I Tukang II ! 
t i

80,-
•
! t.t• 
!!
I fip. 
!

100,— i ii|u 115,- !

I 5. 
t

! Tukang III ! 
! !

H?, 70,- VO 0 1 1

i
I hp. 
!

105,- !
!!

I. 2. TARIP LHltBUR UNTUK KARYAWAN YANG B5KERJA TIDAK 

LANCiSUNG ( APMINLSTHASI ).

w-.»s:ssa5ssaa:assasittfin»ss*aa=s*3as»ssti«u—«• ̂ u»»»ingagea»g=ga™ — -ywjm t.?---"
Tarip lembur per .jam t

. INU.

. Urut
Jabatan J

I
!

n
1
1

m

I 1*

11
Pembina II <V. 100,-- hp. N> 0 1 1 j fij. 135.-

! 2. Percbina III ! 90,-- *V. 110,— 1 ftp- 125,-

! 3. Pelakaana I f f;,. 00, ~ n,,. 100,— ! ^ 0
 

vn 1 i

! 4. PelaKsana II 1 Pp. 70,- *?. 90,- 11.?. 95,-

j 5. Pelaicsana III . I:,, ito
’

vo

:jp. 1toCO

j &*• 65,-
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- 2 -

b. Tarip lembur II

jfaterangan :

a. Tor ip lembur I x Untuk hari ,'ienen s/d Kamis

Jam i 15*30 o/d 21.00 

Untuk hari Jumat s/d Sabtu 

Jain : 13.00 a/d 21.00

Untuk hari Sonen s/d Kamis 

Jam t 21.00 keataa 

Untuk hari Hin^gu atau hari-2 libur 

resmi, jam : 07.0 0 s/d 21.00

Untuk hari Minjgu atau hari-2 

libur Rcsmi, jam : 21.00 keataa.

I. 3* Tar ip le.<jbur/jaffa untuk : penjaga-2 Dok, Alat-2 Apun<;, 

Central Liatrik dan snpir bertug,ia ja^a ditentuKon 

oebagui beri^ut \
s

1. Kepala Seksi / Pembina II

2. Kepala Re^u / Pe.bina III

3. Tukang / Pelaksana I

4. Tukang / PelaKoana II

5. Tukana / PelaKsana III

c. Tarip lembur III

* 5°»—  per jaa

= 4b»—  P,jr jam

a Kp. 40,—  per jam

» k,. 3 5»—  per jam

a 3 0,—  per jam

I. 4» Tarip lembur untuk Sopir dan Penja^a/Keamanan ditentuKan 

oebagai berikut :

1. Pembina II

2. Pembina III

3. Pelaksana I 

4* Pelaksana II 

5* Pelaksana III

Bp* 55»—  Jam 

fy. 50»—  jam

ft* 45*-- psr j*u“ 

Rp« 40*—  P©r ja® 

K* 35#—  per j*o
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1,5* ‘I'arip lembur untuk tenaga harian lepas ( Kerjantara ) 

ditentukan sobesar l,i. 4 0,—  per jam

II. Pengu/iiuman s e 1 e a a i .■

Dikeluarkan di : Surabaya 

Pada tan^'gal : 31 Januari 1977

P.T. DOK DAN P TFtKAl'AUN JlJRAFiYA. 

Direktur uta.aa,

t . t . d .

S 0 G D A H S 0 M 0.-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi USAHA PENINGKATAN PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG JAMINAN 
HARI TUA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA UNTUK MENJAMIN 
KELESTARIAN PERUSAHAAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP KARYAWAN

PARWOTO



Lampir&n 2.

P.T. DyK DAN P JRKAPALAfI SURABAYA 
Jill. TANJUKG P JRAK JJARAT 453-435 

S U R A B A Y A

Porihal : Perubahan tarip 
lembur*

P R H G U H U H A N

4/PenS/4/79

Direksi P.T, DOK DAN PtiRiiAPALAN SURABAYA mengiumimkan 

aebagai berikut :

X« Terhitung raulai tanggal 1 April 1979 diadajtan perubahan 

tarip lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tarip lembur untuk karyawan yanff beker.ja lan^nurr: :

2. Tarip lembur untuk karyawan yang beker.ja tidak lang 

nunff ( Administraai ) :

Kepala Sekai 

Kepala Regu 

Tukang I 

Tukang II 

Tukang III

iip. 210,—  per jaci

ftp. 200,—  per jam

180,—  per jam

<$. 160, —  per jam

ty. 130,—  per jam

Pembina II Ip. 200,—  per jam

ff* 175*—  Per jam

Pp. 150,—  per jam

fy. 125,—  per jan

ftp. 100,—  per jam

Pembina III 

Pelaksana I

PelaKsana II

Pelaksana III
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3* Tarip jara untuk : Pen.1aga-pen.laga Dok, Alat-alat Apun/r; 

Central Listrik, Keamanan dan Sopir yary; bertu/taa .jam,:

- 2

Kepala Sekai rj. 00,— per jam

Kepala Regu P?. 75,— per jain

Tukang I Up. 70,- per jam

Tukang II 65,- per ja*it

Tukang III K- 60,*- per jam

4. Tarip lembur untuk tenaga frtrian lepna (Ker.iantara) d i 

tentukan gebeoar : t . 80,—  nor jain.

II. Tarip lembur dan tarip jaga tersebut oerlaku untuK ssir.uu jam 

jam lembur/ja^a tertnanuk hari-hari ftinj^u/Libur reomi aorta 

hari-hari lainnya yan^ oleh Pimpinan Perusahaan di an^jap ae 

ba^ai hari libur.

III. Parintah kerja lembur dioeauaiican dengan "tata cara1' 

(Standard Operating Procedure) yanj berlalcu di Perusahaan.

IV. P e n g u m u m a n  S e l e s a i . -

Dikeluarkan di: S u r a b a y a . - 

Pada tanggal ; 6 April 1979

P.T. DOK DAN PERKAPALAN SUHABAYA 

Direktur Utama,

ttd.

S O J 3 D A R S O N O
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P.T. DOK DAN PEREATAUN SURABAYA 
i:\m TANJUNG PERAK BARAT NO. 4 3 3 - 0 5  

S U B A J B A Y A
. . tXSCBCCCCtCKKCSSSKBKSSSBKGSftKUrca

SURAT - KKTJ1U3AN 

NO: l64/Kpte/^/79

DIREKSI P.T. DOK DAN PERKAIALAN SURABAYA i

’* jolBbabg t 1« -Bahwa Peraturan Perusahaan menurut Keputusan Dlrekal 
N o « * 0 2 2 A l l A p t*/74 tanggal 23 Jult 1574, sudah tidak 
aesual lagi dengan perkembaognn Perusahaan.

2* Bahwa dalam pelaksanaao pekerjaan fiehari-hari ketertib- 
an dao ketenangan para karyawan merupakan eyarat utaaa 
untuk tercapalnya peningkaxan produkai deml sukaesnya 
pembangunan Negara beaerta kesejahteraannya.

•'engingat t 1* P.P* No. 24 tahun 1975 tertangepl 13 September 1975, 
tentang pengalihan bentuk P.N. DOK DAI? PERKAPALAN 
SURABAYA mentladi Perusahaan Perseroan ( PKrtSERO )
P . T .  DOK DAIV PSREAPALAK SURABAYA.

2* Akta Notaris No. 6 tangeal 8 Januari 1976 tentang
Pcndirian Perusahaan Peroeroan (PERSERO) P.T. DOK DAN * 
PERKAPALAN SURABAYA yo Akta Notaris No. 33 tanggal t
11 Kei J976.

3* Wewenang Direksi untuk oengutur kelancaran pekerjaao 
dilingkungan P .T *  DOK DAK PERKAPALAN SJHABAYA.

M E K U T U S K A N

Ueaetapkan t Keputusan Direksi P.T* DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA 
tentang Peraturan Peru thaan yang Baru P.T. DOK DAN* 
PERKAPALAN SURABAYA.

S A B .  I 

P E N O / R T I A N

Papal. 1

I S T I L A H

Dalam Peraturan ini yang dicaksud dengan i

1 fl* P e r u s a h a a n , i a l a h  I . T .  DCi. PSRKATALAN SURABAYA

b. Direksi, ialah Pimpinan Perusahaan seyerti terBebut dalaa 
eut n t yang bertanggung jawab baik kedalam maupun keluar 
dari Perusahaan tersebut.

''ijSKflryawao, ialah a e lu r u h  tenaga k<*r;)a Jang '.eiser^a dan men- 
15 Ufljpat gaji dari Peruaanaan *c*raetut dal& c sub a .

\ K f l lu n r p i ,  i a l a h  i e t r i / s u a t i  c a s  a n a k  d a r i  fcary iw an y a n g  t e l u l  
iv....! ’ i e ' r a a i  xa r  s e c a r a .  r e d  d i  P eru  a a ^ a a u .
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0, Inturi, ialuh iaturi. nyuh dari kuryuwm dan apubllu Icuryuwun 
nwiupunyai iuteri lobih dari uoorung, mu lea yang diunggup iotori 
ialuh iutori yung portuiiiu.

f, Anak, inlnh ajuiki-2 dari karyuvmn yung moiuuniUil poroyurntun 
dibawah iiil *

1, Anak dari porkuwinan yung uyali ( unak kandung )

2, Annk ungkut oyuh nu’iiumt huJaua
Dulam hnl ini dikuntkun oleh Kuputuoan rongadilan Ilogori 
dcm paling banyak ucorang onak angkut*

J, Annie teruebut dalam cub 1 dan 2 uoponulmyu taunjudl tanggungun 
karyawan, belum lcawln, bolmn bokarja dan maaih dibawah uaiur 
21 tahun.

C» kor.jn, ialah jam-2 yang tolnh dltcitopknn untuk karyuw.m 
tor u da dftoinpat kurja dan molakukun pekorjann pada huri-2 korja,

h, Hari ker.ln, ialah hnri-2 kerja Sonen a/d Sabtu,

l* l̂ltrl iotlvnlnt mln.^/gjan, ialuh huri IJinggu

j* Jj-jri libur, taluh iiari-2 libur ruuaii, yung ditutuplcnn oloh 
3'oinurTirtuTT R.l. cq, Muntori Aguusu.

lc* ^°Zin Jj(iwbur, ialuh tiap jam korja yang mclobihi 7 jam uolmri 
Han 46 juin eojiiinggu { Uiunggap uobagai jam lembur ).

1. Jmp lembur, ialah waktu oolnmu iiuioa dilukukan kerja lembur, 
dungun ̂ 'urlillungan kurang dari 15 manit tidak dipurhitungkan 
15 mu nit keatao dibulatkan uetongah jam,

D A B ,  I I  

KjiPlSOAWAlAlf

V a a a l ,  2 

PEMUIiH.lAAW DAN rKNiiATJ(JJCATAH

1. Mereka yung akan b e k e r j a  d i  P .T ,  DOIC DAH I’EliKAi'AUil SUitAlJAYA 
Iwruu wungnjukan lamaran t o r t u l i f i  d e n g a n  d i u o r l u i  •

u. Duftar Riwayat Hidup

b, Snlinun-^ ijazah uekoluh/kurouo

c , Surat Uolulcuan baik dari inutunoi yung burv/mung woiaborl- 
kunnyu,

d, Surat bebao G„ 30.3/1 *k I

0.  ̂ (dua) buah puupoto ulcuran A x  »6 cm

i’# Surut loloo buluh, apubllu yang boruungkulun muuih Ukcrju 
padu inotunui luin atau Jurat Kutoruivjuft pombtirlicniiun 
dari Inatunai-inatunoi dimuna yang buruungkutun bukurju 
aobyliwmya.

g, Surut-2 katurungan luinj a yang biuua diporguiu.Mii untuk 
Uielamar pukerJuan,

. J.loruka yang lulun ucOokni udinlnlutraoi akan dii-.m;v :ii untuk 
jijjtin liaan/t<.:rtulij/acrourii,iig dun pumurlknuan Ituauhut.ui.

j, /Jlnryavrm yana Uiterimn liarua munjuluni lauau porcob:uiU taljng
■ J,lu/:̂  3 (t.ir,a) bulan.

4. Untu*c
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4* UntuJc menbcri kolengkupun kepada karyawan muoa percobaan,
Direkol daput rnemberlkan pendidikun dan latihan daaur yung 
diporlukun.

Soluia/1 mnaa porcobaan, balk Dirokui maupun karyuwan uotiap 
waktu dapat wenutuakan hubungan kerja tunpu oyurat/alaoan 
dongan kotontuanf bahwa gajl karyawan dibayurkan cumpal 
dengan hari hubungan kerja berakhir.*

G. Karyuwan ynng tolah diongkat oleh Direkei eesuai*dengan ke- 
butuhan puda maea-2 eulanjutnya daput dipindahkun pada bagian 
bagian lain yang menurut pendapat Djrekoi eeouai dengan ke- 
oakapannyu,

7« Kopada karyawan yang diangkat, Dlrokel rnemberlkan Surat Pe- 
nganglmtan yang menyebutkan jabatan/pangkat, gaji/penghaeilan 
lainnya dau tempat diinana yang borsangkutan ditempatkan,

JIubungan kerja dengan Peruoahaan ada aojak yung boraangkutan di- 
teriina aebagai karyawan dan masa purcobaan dlperhitungkan.

ICaryuwan dapat diborhentlkan dengan hormat dalam hal :

1, Mengundurkan diri dari Peruaahaan atas permohonan aendirl.

2, "Dipensiun karena UDia/maaa kerja telah monunjukkan maaa penaiun..

3, Uoningcal dunia;
A  * •

At Koaoliatnn karyawan yang aenurut pertlmbangan Dokter Perusahaan 
Qtuu Doktor yung ditunjuk, tidak dupat moiakukan pekorjaan lagi/ 
ai'kir,

5. Dulum hal~hal perusahaan inengalaml Force tlayeur.

taryuwan dapat dlberhentikan tidak dengan hormat dalam hal yang 
hersmn^kutun j

Melakukan poncurlan dan penggelapan*

. Uejuberikan keterangan palau.

■, Mabuk dltempat kerja*

4 . Mi nolak perintah ataoan yang layak, walaupun tolah dljulaakan 
burkaii-kali*

^rvTorbuktl monganiayu PiniplnanAaluarga PiJnpinan Peruualman atau- 
,^cman eukerja.

o. (!*Mnpongaruhi Plmpinan Perueahaan atau Keluarga Pimpinan Peruoa-
|a untuk berbuat oeouutu yang melanggur

f milik Perusahaan, baik dengan non^nja

D A B .  Ill

Paaal, 4

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
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6* Monghina oocura kuuur atuu monganoam Jfimpinan iJeruoahaan, 
felunrga Pimpinan Peruuahaan.

9. Mombocorkun raliauiu Poruaulunin.

B A B  IV

ATUIUN K1SHJA, JAM laiRJA. HARI-2 XjMJA PAH HAH I ISTIBAI1AT

Paoul. 6 

JAM KKHJA

1, Jumlah Jam karja untuk tiup-2 minggu ialah 7 Jam cehari don 
40 jam uomlnggu* '

2, Jam kerja untuk fletiap harinya ditentukan aobagai borikut *

a, Bagi karyuwan i

-  Canon o /d  Eamio jam : 0 7 .  30 -  X I .  30 ; 12 .30  -  15 .30
- Jum'at jam : 07.30 - 11.00 j 13.00 - 15.30

- Soptu jam : 07.30 - 13.00

b. Khuiiuo bag! Penjaga (Hansip) : 8 jum eeharl dan 48 jam 
ucminggu.

3, Istiruhot makan aiang dan monjalankan ibadah ditentukan 
aobagai borDcut ;

- Seiion o/d Kumio jam * 11,30 o/d jam 12.30

- Jum'at jam i 11.00 o/d jam 13.00

Pnsnl 7 

1IAUI KERJA

1. JIari korja adaleh hari Sonon a/d Sabtu, kecuali apabila pada 
lmri-2 teraebut dlputuokan oloh instunui yung borv/enang oebagai 
hurl libur.

I’aoul 8 

HAItl ISTIRAhAT

1. Ilari iatirahat mingguan ditentukan haii Minggu, kecunli bagi 
Peujuga hari iatirahutnya diatur oecura bergilir 'tidak oolalu 
jatuh hari Minggu.

2. Pada lmri-2 Raya Reami, apabila dipandang parlu kuryav/on dapat 
diminta untuk leiiibur dengan kiitentuan>-2 yung berlaku.

Pupal 9

r a m a  i £ i m n

1, Yang dianggup kerja lambur ialah korja yang dilakukan uelebih- 
nyu dari 7 jam oelmri dun 40 jam ooirJnggu, bekerja pada liari-2 
iatirahat Mingguun dun bakerju pada lmri-2 libur roomi yung 
ditotupknn oleh l'eiuorintuh qq Llunturi A^una.

c,'-K*n*ju lombur bagi karyav/an bereifat oulca relu keeuali 5
'u A iu
■'a^jjvlum pokerjaun-2 yang jika tiduk oogura dioeluoaikan

11. <{_^n tauuibuliuyukmi koaahatun dun kojjclumatan orang.

Y,’l|** Va'.Cam liul poi'.crjaun yang u.c/.akoa (forcc-ma jeur).

3. .ttvi'jiivlombur hnwja dupat Jilakukati dungun ijln ponyiinutingun 
•' iV/k^/kej-Ju yun.j dihuluarkon oli?h Kuutor Dopurtemun Tonaga-
fi.v.’Vju ooJ;'J!inp:il.-
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Paenl__K)

PEHATUKAH TATA TKTtTlB

1. Setiap karyawan harue munuk dan pulang kerja tepat pada waktu 
yuug telah ditentukan.

2. Semua karyawan pada waktu mamik/pulang kurja harua mencatatkan 
kartunya kedalatn Time Kecorder yang teluti tersedia dltempat yau'g 
telah dltentMkanj untuk dun atao namanya kuryuwnn oondiri.

*
3. Setiap karyBwnn tidak diperkenanknn meal ntfgalktin atau men^henti- 

kan pekarjaannya aebolun wuktunyu tahpu ijin dari utaoun htau 
pengawaonja,

4. Bilamana karyawan karena eoouatu hal harue neninggalkan pekerjaan- 
uya, oaka Untuk lnl harua ada ijin lebih dahulu dari pengnwae 
atau plmplnan perusahaan. Pelanggaran atao ketentuan ini ber - 
akibat tidak dibayaroya upuhnya pada hari itu*

5. Semua karyawan dilarang melakukan pekerjaan yang tidak uah 
(pekerjnan-2 dilunr perlntnh kerja buknn utituk kepuntingan 
perueuhuun dan tidak ooijin atanunnya ).

6* Setiap karyawan dilarang membawa keluar barang-2 milik poruaahaun 
dan bafrang^-2 laln-bukan mlliknya tan pa ijin dari plmplnan perusa- 
haan* Pelanggaran lnl dapat dianggap aebugai pencurlun.

7. Karyawan dilarang berkelahi antara aeeanm kznyawan didalam perusa- 
haan atau dlluar peruaaliaan yang ada hubungannya dengan tuguenya*

6. Setiap karyawan harua bertangfiung jawab oerta memolihara dengan 
eukaama eeo.ua meein-2 dun pcrlengkapan lainnya millk poruenhaan 
yang menjadi tanggung jawabnya.

9. Karyawan tidak diperkenankan minura minuoma keraa, berjudi dalam 
tempat pekerjaan dan merokok dltempat yang dilarang untuk itu*

10* Karyawan harua m«ntaati/jiematuhl perintah/petunjuk ataaannya dan 
harua beraedia dlplndahkan kobAgian lain dalam lingkungan peru - 
uahaan apabila pitnpinan perusahaan menganggap perlu.

1t,^Setiap karyawan dilarang melakukan sesuatu tindakan yang berBlfat 
nerugikan perusahaan.

12. Sebelum bcrhenti bekorja. karyawan diwajibkan uiumbereakan/inem - 
beraihkan tampat/ alat-2 korjiw

13» Karyawan dilarang borgurau dalam waktu kerja eehingga mengakibat- 
kau kocelakaan atau membahaynkun diri aendi rl atuu karyawan lain*

Paaal 11 

PKLAMGGARAN

1, Terhadap pelanggaran-2 atae ketentuan**^ tercantum aaiam pa sax iu 
dladakan tindakan yang berupa peringatan tertulla.

2. Peringatan tertulie terdix*i dari i
Pcringatan Pertawa, Perlngutun Kedua, Peringatan Ketiga/terakhir,

), Jangka waktu berlakuaya peringatan-2 lnl adalah aatu tahun*

4. Bila dalam jangka waktu berlakunya «urat-2 paringatan dan yang 
boroangkutan oudah monOapatknn peri n#i tan tumknlr nmeih welaku- 

keoulahan/pelanggaraa lagi, mcikn kwpadanya akan dlkenakan
i! i‘<Ujfl«lnkiin peuiutuoun huburi/ran kerja tidak dunlin hozmat.

''nL ranal 12

.*> Pl^SEUUUE LMWJR.

ryawnn yang akan bekerja lembur harua atau perintah Kepala 
cL^kel atau atauan lainnya*

Kepala...............
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?• Kepala Bungkel d‘an ataoan lainnya yang ditunjuk oleh Pimp*nan 
1-uruuuhuan diwajibkun neaibuat dul'tar laporan leaitur rangkap 
3 (tlgu).dun uiemuut i

a. Naum karyawan yang dil'-inburlmn

b. Order pekerjaan yung dilemburkan

c. Lawanya kerja lew bur

d. Huullnya k o r j a  lembur*

j, Dufiar laporan lembur teroebut dalnio ayat 2 harue ditanda tunganl 
y)eh Kopaia Bungkel don atau ataaanlnlnnya,

4* Un t t-iir laporan .lembur h a m s  diuampuikan pada keeeoknn harluya ke- 
padu Kupalu Bagian Produksi dun Kepala Bagian Personalia & Ujeue.

* Bagian Keamanan diwajibkan membuat lapoian yang memuat nama-nama 
karyawan yang lembur dan Jam pulangnya dan dieampaikan kepada 
Ko]>ula Bahian Personalia & Uniuin.

C. Karyawan yung pulang leinbur di*ajibkan moncatatkan kurtunyapada 
Time Recorder.

B A B, y

pmJGA.11 Ail (PKNfflJPAHAH)

Paaul__ 1j

SISTTM UPAH

1. Siatim penggfljian dlatur berdaaarkan eiatim Job-Evaluation dan 
rialnm pelakaanaannya merupakan ole tie gnbtingan antara Job Grading 
dangun Point aletim eebngui haail korja uaina Team Management 
Centre Pakultao Ekonomi Univeroltao Gajah Mada dengan Team Task 
Porco P.T. DOK LAN PKRKAPAI.AN SUKABAYA tahun 1975.

2. Upah karyawan terdiri dari t

, n. Gaji UtuiuA i Jumlah point jabatan di kali kan dengan
Nilui angka indek,

b. Tunjangag FeruBuhnAn

c. Tunjuugno Jabatan.

3. Eouurnya Cuji Utama dan Tunjangan Perusahaan diatur dengan Surat 
Keputuaan tcrwendiri.

4. lembayaran upah dilakukan 2 (dua) kali tiap-2 bulan yaitu I
a, Uang muka upah dlbayarkan pada tiap pertengahap bulan kalender

b« Siea upah dibayarJum pada tiap-2 akhir bulan kalender,

5. »’<?1hiuu dalaut iuiioq percobuan kepada karyawan diberikan upah eebesar 
bO/S d m i  upah yang ditentukan munurut Jabutannyu, eetelah karyav.an 
diangbit kopadanya dibayarkiin upah yang aobenainya,

I a Hal__14

UPAH I.M.IHUK

pi;rhl tuogali upah lembur untuk uu U a p  Jam korja lembur aeuual Peratur- 
an yijû : bcr^aku yaitu i

u. l*!Un hari-2 kerja bluim I

IJSIiall Vipali aejaifl untuk Jam pertumu

2 kali upah eejam untuk juci-jaiu eeleblhnya.

b* pada
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j .  i'uilu Ji/j/i-j? l l b u “  utuu lu t i r u h u t  ulntf^uun :
2 kali ujiah aujum untuk 7 jum portuna
3 k a l i  upah untuk Jaui oolubilinyu .

T a r ip  upah linitbur d i t o n tu k u n  dun^un tfurut Kuputuoun B i r e k a l  
doii/nn duour porhi lun^an '*

pjy kuli upuii unbulun b«£ji kuryuv/un bulunun

~j)j  kuli upnh oulmrl bu^l karyuwun Imriun

kuli upuli ruta-^ uahuri bugl karyawan yuius uaenurijflu upah 
' boron^nii,

B A B  VI  

K RAWATAII DAN l^t iUOBATAN 

J'aaal  1^

;. Untuk keotf jahfcoraan dibidang keoehotan diuedinkuu Boktur 
I'uruodhnun dangun l'olikliniknya*

I'olikllnilc dlbuka pada tiap-2 hurl oopertl pudu Bub. IV 
paoul 6 ayut 2 dan 3 diutas.

n liugi Jwryawau yunfl’ mendorita rntkit dan autolnh diadulum 
pumerikmiun olcih Boicter iJaruafthtmn tarnyata haruo opnu.md 
dlrunnh uiikitf maka .yan/; boraun&kutuu dupat dikii'lm ku i

u, Hujiuih Oukit Uiaiua Dr. Sootomo
b, Iluwah S ak lt  1JHC Tanjun^ i 'erak
c. liinuah aalcit lalnnyu otaa petunjuk Bokter Feruaahaan 

don^uu moT^’lngat pemberian penggantian baaya pengobatun 
.bngl karyav/an dun koluarganya oooual Surat Kyputuaan Bireko:

i 'noal  16

UiMH v / i iu  v/Atrn; s a k i t

i. Baj'l karyuv/mi tlduk daput ifloiukukan/uolaJcuunukan tugoa
)'ijj*i;im yun,*; bonjan,;Ji.utan borodu dalum purav/utun (opnome) dl- 
j’unnh yukit, gajinyu dJ.buyurkun dorian kutentuaii eubagai
iK-ii'iicut :

f^-jjudah unua p ci  cobimn b ulan  purtoma *- 100*/
.j/d ui iua k-i r j u  1  tuhun bulun kndua - '}0}>

bulan lcutiga dun - 25W
a c l a n j u t n y a *

i.< i»<a k e r j a 1 laba p/d 2 bulun purtain'i _ 100>
t *. k o r ju •iu tajiun 2 bulan  kuduu . . w *\ 2 bulan k c t i g a  dan

a u lun ju tn y a - 25>-

.A 2 taJnm u/d 3 bulan  purtiuui ldOi-
ll ' . < 1  K  J  „  t 3 t ii.un J bulun kuduu - 50W

j  bulun k c t i g a  dun
uulunju in yu mm
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- 8 -

Kasa korja 3 tahun keatna 4 buln" purtooia - 100^
tx culan f'c'duu - 50/̂  
i bu-fin dau
HtrJuUjU toya - 25^

2, Kecuali ba*l knrvuvmn yarig L u k i t  tf1 gebuhkan karena kecelakaan 
dalum hubungan kerja dri» htirur* oi-noiu** di xviuah aaklt, b»irlaku 
kuturituan-ketentuun Und/mg-urn'un# Kecelaha/m Tahun 1947 nr.33

fmtaJ » yy

TIDAK MiiNDAPATKAN PUNCUAHTIAN 
________Bt)AYA PivlUAATAN________

Peruoahaan tidak wajib memberik/m lenggnritian kepada karynwau 
yang aukit oebagaikana toroebut pada paeul 16 diatae dalarL halt

a. Penyakit yang terjadi akan bertarabah kema/parah diuebabkon 
kesalahaannya atau kelalaitm karyawan aendiri.

b. Porawatan dan pengobatan yang dllakukan tun pa porintah Dokter 
Perueahann*

c« Penyakit kelamin dan akiba-U2nya dari ponyaklt itu.

d* Untuk pongobatan/penwitan dalam hnl karyawan/ksluargnriya yang 
sah menolak dan ttduk men tua ti petunJuk-2 Dokter y«ng morawat- 
nya.

R A 3,VII 

JAMINAN SOSIAL,

Pa»a).« 18

TUHJANCAN KiS/IATlAN

1. Apabila eertran/: karyawan y«n« telah diRBuranoikan ke Porum 
Aourunsi Sosial Tenaga Kerja (Aateft:) meinggal dunla, waka 
kepada ahli vrarlsuya dlbarlkHn tunjan/?*n yang dikeluarkan 
oleh rerun Aetek uoba/r,ni tunjangan kunatlan d&n uang ABuranei 
JIWA3KAYA, ba#i karyawji yan,' dinnuruuflikan ko PT* Auuranai 
JIWASltAYA,

?* Sulaln uaog tersebut dalam ayut 1 dlutUH kepada nhli warianya 
akau diberikan ifuinbun/_, m  dari PeruaafctHa untuk perabelian kain 
kafan, niaan, peti dan **Mn’ah uang aumbangan tersebut akaa di- 
atur/ditcntukan dalam Curat Xeputuuan ~jrekui#

JVuw*!."_12

WNJAKG/N__; ^ J U K A A N

Apabila eeeeorang knryav,-** tertifl a keceiakaan karena hubungan 
k*?rjn, perunahaun ak)in tni /.akn tnalcan o**uiun !< ,»tentuan-2 dalam Undaug- 
undi ng Kecelaknan (Dm-ani-2 I-'o.? tahun 1900 beourta penturan- 
. pe ra tu rnri pelaknaiiad jy?\.

m j  y>|ir,AN 3 ' ,W A__ OAT , /M TAHAK/.H

1* /Lila terjudi p*naVin*'.n karyritt.iii oleh liig berwujib, uiHha 
•pLTunahaMj fciOik lurk *'■ ' j u u  untuk mvu* .tyar gnjlnyu uelania 
dnlajji tnhwuan*
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9

JdJ'ui karyuvMn yan^; ditn)ujn itu lne&punyui keluurgu yung tai^- 
(lurtnx' rjoui.iVi rowdi di Feruualuian, oului Perusaliaan akan msza- 
lioviKuli Uinjiin^un kopndu koluar^u toruobut*

3, 1'uiuberiun tcruobuL dalun ayut 2 borakhlr anmpai
hubui)(;uu kerju djputuakan.

)t Douurnyu tunjaiom diatur oleh Dirokei don/jan auatu kotontuan 
terciondiri.

V, Lmaanya tunjuii^an ljuruobut diataa beVlaku oumpai 4 bulan,

6, Jiila oaorung knrynwun ditahan lobih dari 4bulan, malcu tojv 
judi powutuoun hubungan korja aepihak tanpa eyarat.

7. M i n  ponahaxian karyav/an berdauarkan tuduhon dari Peruoaliaan 
dan pozurfiaunn teruebut tidak ditoruokan dengan auatu hulcum- 
iiu, uuika Dirukol <Uimjibkan member! ganti kerugian,

•J. Uuwirnya gunti kuru^iun adulah amnd dengan tfaji aelacm karyawan 
ditalutn dikurunsi duu*:nn tunjengan yuny pernah diberikan ko- 
puda kuluurgrt yuntj dilnhun dan yang beruungkutan dirohabilitir 
kombuli uebij/.;(i± karyawniu

I’anul 21 

mtJALAHAll DIMAS

i’urjalunan diiiau akan diatur teraendiri dengan Surat Kaputuuan
jJn. kui,

D A B  V I I I  

VA1CAIAH K1KJA DAN VtlRLKNGKAPAH KKflJA

P a o u l  22 

PAKAIAlf Klin J A

1, Uubagul koloi^Uijpau Puruoaliaun mcimberikan pakniun kerja 
lwpudti kurvuvmti uuauui dongan kotentuan yung diatur dongan 
KopuLuoan Dlrokui*

2, l’dka.iun kerja luirun dipakui oetiap hurl dalam menjalankan 
lu/;«u dun pakaiun uerujjum liarutf dipakai pada luiri-2 tortentu 
iniuulnyu u^acara-2 rouiui.

j, 1'omberiun pakuiaifc-2 turuobut nyat 1 hunyu dlburilcan kopada 
karyawan yuntf iriouniujiyai.raaoa kerja ,uedikit-2nyu 6 bulun 
uur-l.urul.-:!r uofui.ilt juiiuu pureobuun.

l^ryuwun dilar*iMtj iu.:u,,adal:«in corontfr2 dan iuuruba)i bentuk 
jul-.Uun k»:rja, dun kopadu kuryawun yung men^hilangkan pukaian 
«■ *■*a Jfi diwujibkuu iLuii£"aiilliiyu.

i. J-l Jajl^^ron^2 'toijuai »v ayut 4 dikonakan uujikui tindakan
aJiiufii/jt-Y^iif luu'mui.L puruturun yung b e r la k u .

Puaal 23
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Paonl 23 

J.FJ.’GK'AVAIl YMiJA

i i r Ion^kji|)un korja dlacjdiukun/diberilcau kepuda karyawan monurut 
j.ii'it- pukerjurnmyo, oeouai dun('un norma-2 porlindun^an/poruwatan 
i K\ ditenlukan auiam unriung-2 kuoolamatan kerja*

B A D  TX

PKMBKIUAN CUT I

1jr b q X 24

CUT! TAKmiATi/CUTI LATWJYA

1. Untuk moEiuijhlujo kooehutan dan tenxi^a karyawan ootelah teruo- 
ui(Mvuruo bokorju untuk vmktu yune laraa* maka Birokoi akan mouv- 
lurlakukan ooinuu kutc'ntuaur-2 yang ada dulum Foraturan 1'umoriiVi 
lull 9 Wnrot 191*4 Ho. 21 Lumbnran Ne^ura 54-3?i yaitu
touting; iutiralint tahuaan bagi karyawan,

\  C u l l  hftid dan cuti hamil bagi kuryawan wanita akan dilakeana- 
Juju m a m m i t  Undnn&~2 No* 1 tahun 1951 boaorta peraturan 

polnktJunaunnyu,

fc’ui.iua aturan pelakaonaan paaal 24 ayat 1 dan 2 diatur dalaa 
jieraturun torso ndiri oloh Birokoi*

B A B X

MEBINGCrAIiKAN PEKERJAAM

Pnonl 25

J. Karyawan dapat moningffulkan pekarjaan dongan eeijin 
J u.rutiaiiaun den/jun mondapat gaji penv.’i dalum hal i

a, I'orkm/inan knryawan/anaknya yang oah, 2 hari dalam kota/
3 iiuri diluar kota,

b, loturi/JJunmi/Annk monin^/;al dunia, 2 hnri dalam kota/
3 luu’J l\mr kota,

o. ('ran/; tuu/mortuu nioning/jal dunia, 1 hari dalam kotu/
V h-tri luar kota.

d, Xuturi muluhirlmn 1 hari,

«.*, htuiill uorumiih moning^ul duniaf 1 liari

i‘, l.fcmonuhi pnn^tfilan dari inatanei Pomerintah yung tidnk 
uatuJv ktipimtintfin oondiri dan tidak dapat dilnksunukim 
diluar v/nktu dan tidak daput diwakllkau, maka waktunya 
lu.irua dibicarukan dan diaotujui Birokai,

Ijin wonintfftalJcnn pokurjaan tunpa upah dalam 1ml t

i;,* l.k.»i’yawun yantf burn,"aran Iulaia yantf beruuikuud monunuilcan 
M. l^vvJIaji daput iliberlkan Jjuuompatan untuJc itu utua ko- 

Ltrukui tunpa u^uh.

Pafjitl <?6
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iJk i n ;.,i ; i ; A U A i i  t a i u *a  m -Ait d a m  j A i m ^ i f i Y A

1. L'.ouiiu;/{alkan pokcrjuun (uuin,';UXr) tidak ukan dlbuyur gajlnyn,

1'uryuwun uian^kir lublh dari 12 hurl Uorju ootiap tahun 
iiuhun^'nlim oocura lorpiuah-pioah ukan dlputuakan hubungan 
hoi-Jii tunj'u oynrut dongan kutfciituun oaba^ai berikut I

a, Vndu vmktu karyawuti miiakukan mun^Uir yung koltmn yang 
buroai^katan aiuui wonorijan ourut perinea tunT^HTOlA,

b, i‘ada waktu karyuwan molnkukan man^kir yang kadolnjuig 
yu/i<C buruungirutun okun Konorlwn porin^atun KOTJX,

u. I'nda waktu karyawan melakukan mangkir yon# kooepuluh
yu)i/; bcruan^kutan nkan inonorima peylnuatan KUTIGXltorakhlr)

d# Apabliu karyawan wun^klr lugi, uuhi:i£<;a 12 hari kerja di- 
lumjiuul m k u  Dirukul nkan uioumtuoknn hubungan kerja tuhpa 
uvnrat,

3. A/«ibilu uoorun/! karyawan uotoluh molakukan mungkir yun,j ku i 
•v (di'tlajiun) kombuli ueialtukun nmn^lcir oulamn 4 (omput)
lmri bor-turut-2, WiruKfli duput mon^udalain pomutuaun 
Jmbun^an korja turbudap karyawan to m o  but tanpa mamborikan
mu*at porin^atun* kotiga.

4, l^ryawan yarv' jiinn̂ 'kir oolaraa 6 burl bortuimi-turut tomiouk 
hari Minoru dun )iuri~2 ruya roorui yang jutuh didnlaui maoa 
)mri luiu^ltir toraubut, karyuwun toraebut dian^gap sudah mo- 
mutualrnn hutyuigun korja atus kuhundak oondiri.

t'trjif. Vft

B A B  X I

ErJRATIJKAlf 1»1-:W3IUN

T n is-il 27

1. Karyawan yung toluh laaohtc ‘ualn dipenoiun akan diborhontikan 
dengan horiuat dont:au nundnpat link ponsiun,

2, Subelum haknyu untul: ponaiun kopada karyawan akan diberikan 
cuti punjun# uolauiu 3 (Hflti) bulun dengan mondapat upah
JiUllllh*

Vuaal  i-'fl

J\*njjuiivji puruturan-puruturan yang mon^utur oyarat-oyarat dan
i.'ilaieiiua-uin j-onuiuu akan dlkeluarkan Surat Kuputuean toraendiri 
oK'li M i v knit

K A B z r c

m tam n oA A W  dan takda  j a s a  

X'a o a l  r* 9

^{iJi/.\(ii\Yuwun dupr.t dibt/rikan Surat VongJuirgaan dan tanda 
, ‘.•‘.IjrtlnM.irl'.nn Jvtl-'J uoporti toruabut dibawali ini i

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi USAHA PENINGKATAN PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG JAMINAN 
HARI TUA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA UNTUK MENJAMIN 
KELESTARIAN PERUSAHAAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP KARYAWAN

PARWOTO



>-3 C V
. c 3 Cl a s 6 ® ft

c H

f? Sf P P-

rc
 

co
VI
 
£
 

H
c:

 
£

c
 

cr
^
 

u
c-
 
v

C
 

D
P C c.

K
 

>
 ^
n
I

-J c

•Tn*.f.“».T*f(j /̂f»TO t.tip^iitv opting jp tifrp 
tu~;<Tpi 03 Tp xvDZ'tivi i:p»J lufn-j.i.vj fijpiui pip ii^nr\^r^dq7j

B
H w* r.

 
++

 
fc
 Hl S <~
 t

;
<t 
o
 

M
 C
i

L
i O
 c
* 

jr
 c
 

P.
 H
 

H
- 

£
 

^
 K

? 
»-*

•
P.

C
 

H
 

i-
'C

 
c 

,*

~
S

}-
 

c«
.-’

 w
r L: 

5 
>-

<-» E h
'

t: U a I

> 3

| =

cr
 H

 T
 

c 
&
 r
.

s
*

;

*-
i 
<*
 *
t 

t-
 

- 
',

 
C
 
fc
 L

c 
r*
s 

t
 
o
 

t
 
g
 p
.

v:
*.

-. 
~

 

c
.
 
-
 
-i
.

f
‘-

fc 
w
 
C
 *

♦*. 
I-

fc
* 

JT
 

t 
r

r 
i-
 r
*

• 
r*
 t
-

N. <—
u -

P’
"’
w

► (
L

f.
ft

U
£

£.
c

L M-
cr c.

&
jj

r p
u

(3 ►*

i-
 
r

r 
.

*.. 
w-

r 
y-

* 
»

I: 
t

*4 9- ' t 
r*

?
 £

<■ 
t ■(

+ t

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi USAHA PENINGKATAN PERATURAN PERUSAHAAN DI BIDANG JAMINAN 
HARI TUA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA UNTUK MENJAMIN 
KELESTARIAN PERUSAHAAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP KARYAWAN

PARWOTO


	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-2.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-3.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-4.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-8.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-9.babv-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-10.daft-
	gdlhub-gdl-s1-2013-parwoto-24742-11.lamp-



