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BAB III 

KEPEGAWAIAN 

 

A. Peraturan Kepegawaian 

1. Peraturan kepegawaian menjamin kinerja karyawan; setiap karyawan dalam menjalankan 

tugasnya harus sesuai job deskripsi yang sudah ditentukan perusahaan. Ini berguna untuk 

mengatur harmonisasi perusahaan. Job deskripsi merupakan bagian dari peraturan 

kepegawaian yang mengatur kinerja perusahaan. 

2. Peraturan kepegawaian menjaga hak dan kewajiban. Pengusaha dan karyawan memiliki 

kepentingan masing-masing. Pengusaha membutuhkan karyawan untuk membantu kinerja 

perusahaan, karyawan menerima gaji sebagai haknya dari hasil kinerjanya. Agar hak dan 

kewajibannya berjalan baik, maka perlu diikat dalam peraturan kepegawaian. 

3. Peraturan kepegawaian menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun karyawan; 

dengan adanya peraturan kepegawaian maka akan dapat terhindar dari berbagai macam 

gangguan. Setiap ada pelanggaran akan ditindak tegas. Jika perlu ada sanksi sesuai tingkat 

kesalahan. dan sebaliknya apabila ada karyawan yang berprestasi dapat diberikan 

penghargaan. 

 

B. Acuan Prosedur Kepegawain 

Perkumpulan menyusun SOP bagian kepegawaian ini dengan mengacu pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau lebih dikenal 

dengan UU Naker  

2. Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 

3. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; dan beberapa peraturan 

perundang-undangan lainnya yang terkait. 

 

C. Status dan Cuti Pegawai 

1. Rekrutmen seluruh staf IBCSD dilakukan secara terbuka baik rekrutmen langsung oleh IBCSD 

melalui media publik maupun menggunakan konsultan penyedia jasa tenaga kerja. 

2. Status kepegawaian bagi seluruh staf sekretariat adalah pegawai kontrak kecuali diputuskan 

berbeda oleh Surat Keputusan Dewan Pengawas, Dewan Pengurus atau Rapat Umum 

Anggota. 

3. Cuti Pegawai dan Ijin 

 Cuti kerja: minimal 12 hari kerja selama 1 tahun (tidak termasuk hari libur/hari besar/hari 

raya yang diberlakukan pemerintah Indonesia) 
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 Perlakuan cuti pegawai dapat diberlakukan berbeda untuk pegawai yang direkrut dalam 

tim khusus yang dibentuk guna menjalankan proyek berbatas waktu. 

 Keberagaman cuti yang diberlakukan dikarenakan jabatan, kondisi kerja dan jenis 

kegiatan hanya diputuskan oleh Direktur Eksekutif namun tidak boleh kurang dari 12 hari 

kerja dan tidak boleh lebih dari 20 hari selama 1 tahun. 

 Ijin sakit:  

o maksimal 1 hari kerja tanpa surat keterangan sakit dari dokter terkait 

o maksimal 3 hari kerja dengan surat keterangan sakit dari dokter terkait/berobat jalan 

o maksimal 12 hari kerja untuk rawat inap atau sesuai dengan rekomendasi dokter 

rumah sakit tempat rawat inap 

o maksimal 3 kali ijin sakit tanpa surat keterangan dokter selama 1 tahun atau selama 

masa kontrak kerja 1 tahun. 

o ketentuan ijin lainnya sesuai yang tertera pada kontrak masing-masing staf IBCSD 

 

D. Tunjangan Pegawai 

Fasilitas tunjangan diberikan untuk memberikan kenyamanan kerja bagi pegawai sekretariat dan 

hanya dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang direkrut langsung oleh IBCSD selama masa status 

kontrak kerja aktif, berupa: 

 Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi yang dibayarkan melalui perusahaan 

asuransi yang ditunjuk oleh IBCSD. 

 Tunjangan Hari Raya disesuaikan dengan agama yang tercantum pada identitas atau kontrak 

kerja yang diberikan 1 kali dalam setahun sebesar maksimal 1 kali gaji dimana mekanisme 

penghitungannya akan diatur dalam kontrak kerja masing-masing pegawai. 

 Tunjangan komunikasi diberikan untuk komunikasi via telepon selular dan diberikan secara 

tetap setiap bulannya kepada seluruh pegawai yang melakukan interaksi eksternal, yang 

jumlahnya akan diatur dalam kontrak kerja masing-masing pegawai. 

 Tunjangan transportasi yang dimaksud adalah tunjangan transportasi operasional rutin yang 

diberlakukan umum kepada seluruh pegawai IBCSD kecuali diatur lain dalam kontrak kerja 

masing-masing pegawai. Jumlah tunjangan transportasi diberikan sesuai dengan kebutuhan 

dan konteks kerja masing-masing pegawai dan berdasarkan kepantasan jumlah dalam 

bentuk: 

1. Fasilitas yang disewa IBCSD 

2. Reimbursement 

3. Voucher  angkutan transportasi tertentu 

 Mekanisme reimbursement dan pembayaran tunjangan akan diatur lebih lanjut pada bagian 

lain SOP ini. 

 Tunjangan lain yang berbeda atau melebihi tunjangan rutin kesehatan, hari raya, komunikasi 

dan transportasi dapat diberikan dalam kondisi pegawai mendapatkan penugasan di luar kota 
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Jakarta atau di luar Indonesia yang akan diatur lebih detail dalam pengaturan perjalanan 

dinas.  

 

E. Struktur Gaji 

Perkumpulan membagi penggajian pegawai terdiri dari: 

1. Gaji pokok bulanan yang dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya dan jumlahnya 

ditentukan sesuai kesepakatan antar pemberi kerja dan penerima kerja, tertuang dalam 

kontrak masing-masing pegawai beserta dengan amandemen, jika ada. 

2. Insentif proyek yang jumlah dan pembayarannya ditentukan dalam dokumen Instruksi 

Pengembangan Proyek atau dokumen lain sebagai keterangan pengaturan sebuah proyek. 

3. Tunjangan pegawai  yang tertuang pada bagian D dokumen tentang Kepegawaian. 


