
Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Pegawai Bank 

PT Bank Central Asia Tbk 

Wisma Slipi Lt. Basement Jl. S. Parman Kav 12 Slipi Jakarta Barat 

 

Nomor   : 59/HR-8754302/BCA/2019 

Perihal   : Surat perjanjian kerja karyawan tetap PT Bank Central Asia (BCA)  

Lampiran  : 2 (dua) rangkap 

Pada hari Senin 11 November tahun 2016 telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak surat 

perjanjian kerja antara: 

Nama lengkap  : Johan AR. 

No. KTP  : 0078767221092 

Nama perusahaan : PT Bank Central Asia 

Alamat   : Jl. S. Parman Kav 12 Slipi Jakarta Barat 

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama atas nama PT Bank Central Asia. 

 

Nama pegawai  : Dion Soja 

No. KTP  : 098733221090 

Tempat/ tanggal lahir : Tangerang, 30 Oktober 1989 

Alamat                            : Jl. Lengkong Wetan 12/10, Serpong, Banten 

Jabatan                           : Auditor 

Pendidikan terakhir   : Pendidikan S1 Akuntansi 

Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya dan disebut dengan pihak kedua dalam kontrak kerja ini. 

Kontrak kerja ini menyatakan bahwa kedua pihak sepakat melakukan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu 1 tahun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

PT Bank Central Asia merupakan pihak pertama yang mempunyai kuasa penuh akan penetapan 

peraturan dan kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Dan pihak kedua harus sepenuhnya 

menyetujui dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan pihak pertama. 

Dengan dibuatnya surat perjanjian ini, maka pihak pertama telah menyatakan bahwa pihak kedua 

telah ditetapkan sebagai karyawan tetap di PT Bank Central Asia yang beralamat di Jl. S. Parman 

Kav 12 Slipi Jakarta Barat. 

Dengan ini pihak kedua juga menyatakan telah bersedia menjadi pegawai tetap pihak pertama 

dengan posisi jabatan auditor dengan masa kerja yang akan dijelaskan pada pasal 3. 

Pasal 2 

Waktu Berlaku Surat Kontrak 

 

Pihak kedua telah resmi menjadi pegawai tetap di PT Bank Central Asia sejak tanggal 12 November 

2019 sampai dengan tanggal 12 November 2020. Selama masa kerja ini, pihak pertama memiliki hak 

dan kewajiban sebagai mana yang tertulis di dalam pasal selanjutnya. 

 

Pasal 3 

Hak Dan Kewajiban  

 

Sehubungan dengan ini, pihak pertama mendapatkan hak sebagai berikut: 

 

1. Pihak pertama berhak melakukan pemberhentian kerja atau melanjutkan kontrak kerja dengan 

pihak kedua. 

2. Pihak pertama berhak mendapatkan hasil kerja dari pihak kedua.  



3. Pihak pertama memiliki hak untuk menegur, mengawasi, dan mengkordinir pihak pertama. 

4. Pihak pertama memiliki hak menaikkan/menurunkan jabatan pihak kedua.  

 

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gaji pokok, uang lembur, dan uang makan kepada pihak kedua sesuai dengan 

jumlah dan tanggal yang telah disepakati. 

2. Pihak pertama juga sepenuhnya menanggung pihak kedua dalam hal tunjangan kesehatan dan 

asuransi kecelakaan serta hari cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

 

 

  Pihak Pertama      Pihak Kedua 

PT Bank Central Asia Tbk 

 

        Johan AR.               Dion Soja 

        ( Direktur ) 

 


