
Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Pegawai BUMN 

 

PT PERTAMINA (PERSERO) 

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara 

Telp. 4301086 Ext. 8343 

 

Nomor   : 179/F30120/2013-S6 

Tanggal  : 11 November 2019 

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2019, telah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian 

kerja atas dasar kesepakatan oleh dua pihak di bawah ini: 

PT PERTAMINA yang berpusat di Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara, dalam hal ini 

diwakili oleh Amira Sara selaku direktur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 

Saudara Ririn Eka Lahir di Jakarta, 9 November 1990, beralamat di Jalan Mawar No 21,  Jakarta 

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 222380911750, dalam hal ini bertindak sebagai 

pihak kedua. 

Dalam surat perjanjian kerja ini, pihak pertama secara administrasi dan teknis menyatakan pihak 

kedua telah memenuhi segala persyaratan sebagai karyawan tetap. Adapun ketentuan-ketentuan lain 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Pihak kedua mempunyai tugas sebagai Field Admin di PT PERTAMINA Jakarta. Dalam rangka 

penugasan yang dimaksud, pihak pertama memiliki peraturan dan tata tertib yang harus dijalankan 

sepenuhnya oleh pihak kedua.  

Dan apabila pihak pertama mendapati pihak kedua tidak memenuhi atau melanggar tata tertib, maka 

pihak pertama berhak memberikan sanksi atau hukuman. Baik secara administratif ataupun 

pemutusan hubungan kerjasama.  

Pasal 2 

Jangka Waktu Dan Evaluasi 

 

Surat perjanjian kerja karyawan ini mulai berlaku sejak 11 November 2019 sampai dengan 11 

November 2020. Dan akan diperpanjang atau akan berakhir sesuai dengan hasil kerja pihak kedua 

dan evaluasi yang dilakukan pihak pertama.  

Pasal 3 

Gaji / Upah 

 

Atas tugas / pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak kedua, maka pihak pertama berkewajiban 

untuk memberikan: 

 Gaji pokok 

 Uang lembur 

 Uang makan 

 Uang transport 

 Jamsostek 

 Hari libur/cuti 

 Asuransi kecelakaan 

 

Adapun hal-hal tersebut di atas wajib diberikan oleh pihak pertama sesuai dengan jumlah dan tanggal 

yang telah disepakati.  
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