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PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

No.<No_Surat> /PKWT- <Departemen>/SPIT/<bulan>/<tahun> 

 

 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini 
ditandatangani pada hari ini ............................., Tanggal .................... Bulan ................... 
Tahun................oleh dan antara: 

1 

 

 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk.,  suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut 
dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  dan berkedudukan hukum di 
Jakarta Selatan dan mempunyai kantor di Gedung Sudirman Plaza , Indofood Tower 
Lantai 25, Jalan. Sudirman Kav.76-78,  Jakarta 12910 (selanjutnya disebut “Pihak 
Pertama”) 
 

2 Nama :  

 Jenis Kelamin :  

 Tempat / Tanggal Lahir :  

 Alamat 

Pemegang KTP Nomor 

: 

: 

 

0000 

Yang dikeluarkan oleh  

Pada tanggal  

  

Bertindak untuk diri sendiri (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)  

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu: 
 
 Bahwa Pihak Kedua setuju untuk bekerja pada Pihak Pertama dan Pihak Pertama 

setuju untuk mempekerjakan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini. 
 
 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat 

dan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan  ketentuan 
sebagai berikut : 

 

PASAL 1 

BERLAKUNYA PERJANJIAN 

Perjanjian ini berlaku selama ...... bulan/tahun terhitung mulai ........... tanggal/bln/tahun 
sampai dengan ............ tanggal/bln/tahun. 
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PASAL 2 

HUBUNGAN KERJA 

1. Pihak Pertama memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua terhitung mulai 
tanggal <tgl_bekerja> sebagai : 
 Jabatan <posisi> : 
 Departemen / Unit / Divisi <depart/unit/div> : 
 Golongan / level <gol/level> : 
 Lokasi kerja di <lokasi_penempatan> : 
 

2. Untuk kepentingan Pihak Pertama, Pihak Kedua bersedia ditempatkan pada unit / 
lokasi / anak perusahaan  Pihak Pertama. 
 

3. Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan semua syarat dan ketentuan tata tertib 
Pihak Pertama dan segala peraturan yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh 
Pihak Pertama dan melaksanakan tugas / pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 
penuh tanggung jawab. 

 
4. Selama Pihak Kedua masih terikat dalam hubungan kerja dengan Pihak Pertama, 

maka Pihak Kedua dilarang melakukan hubungan kerja dengan pihak ketiga (diluar 
Pihak Pertama), kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama. 

 

PASAL 3 

PELAKSANAAN TUGAS 

1. Pihak Kedua wajib menjalankan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama 
dan memenuhi Standar Kinerja yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. 
 

2. Pihak Pertama mempunyai wewenang penuh untuk melakukan evaluasi dan 
memberikan penilaian atas kinerja dari Pihak Kedua.  

 

PASAL 4 

REMUNERASI 

1. Pihak Kedua akan memperoleh : 
a. Gaji pokok sebesar Rp…………… (terbilang)  net per bulan ; dan 
b. Remunerasi, sesuai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama; 
Yang pembayarannya dilakukan  setiap akhir bulan dengan cara pemindahbukuan ke 
rekening Pihak Kedua sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku dan 
ditentukan oleh Pihak Pertama; 

 
2. Atas gaji pokok dan komponen remunerasi yang merupakan obyek pajak penghasilan  

yang akan diterima oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut "Penghasilan Pihak 
Kedua")   akan dikenakan pajak penghasilan  sesuai dengan tarif  pajak penghasilan 
yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu : 
a. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 

("Tarif Normal"), atau 
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b. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai 
NPWP, dimana  tarifnya lebih besar 20% dari Tarif Normal ; 

 
3. Pajak penghasilan atas Penghasilan Pihak Kedua  akan ditanggung dan dibayar oleh 

Pihak Pertama dengan metode gross up dengan ketentuan bahwa yang akan 
ditanggung oleh Pihak Pertama hanyalah pajak penghasilan  yang dihitung dengan 
menggunakan Tarif Normal. Untuk keperluan tersebut, maka Pihak Kedua diminta 
untuk menyerahkan fotocopy NPWP miliknya atau milik suami bagi wanita kawin. 
Apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan NPWP yang bersangkutan kepada Pihak 
Pertama maka Penghasilan Pihak Kedua akan dikenakan tarif sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 (b) diatas, sehingga terdapat selisih pajak yang harus 
dibayar  dan menjadi tanggungan Pihak Kedua. 

   

PASAL 5 

TATA TERTIB 

1. Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan / atau 
ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Pihak Pertama. 

2. Pihak Pertama akan memberlakukan pemberian sanksi kepada Pihak Kedua 
bilamana terjadi pelanggaran terhadap semua peraturan dan / atau ketentuan lain 
yang berlaku di Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perusahaan dan / atau 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pihak Kedua wajib menjaga rahasia perusahaan dan / atau yang dikualifikasikan 
rahasia oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berkewajiban untuk terus 
merahasiakan semua informasi, keterangan dan / atau data yang diperolehnya / 
diketahuinya karena Pihak Kedua bekerja pada Pihak Pertama berdasarkan 
Perjanjian selama berlakunya Perjanjian maupun setelah putusnya hubungan kerja 
antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama karena sebab apapun juga, kecuali jika 
pengungkapannya disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  
di Negara Republik Indonesia. 

 

PASAL 6 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

Pihak Kedua diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan 
Program BPJS Kesehatan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku 

 

PASAL 7 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA 

1. Perjanjian ini berakhir pada .......... tanggal/bulan/tahun 

2. Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya dan / atau diakhiri sebelum tanggal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diatas : 
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a. Jika Pihak Kedua meninggal dunia;    
b. Oleh Pihak Pertama, jika Pihak Kedua melanggar salah satu ketentuan Perjanjian 

atau ketentuan peraturan perusahaan Pihak Pertama;  
c. Oleh Pihak Pertama, jika kualifikasi yang dinyatakan oleh Pihak Kedua ternyata 

kurang memadai untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan oleh Pihak Pertama;  
d. Karena hal-hal lain yang diatur di dalam Disiplin / Tata Tertib Pihak Pertama dan / 

atau Peraturan Perusahaan yang berlaku di tempat kerja Pihak Kedua dan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan yang dapat 
mengakibatkan seorang Pihak Kedua diputuskan hubungan kerjanya. 

3. Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua dan Pihak Pertama 
dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan dalam kalimat kedua dan ketiga 
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik  
Indonesia sepanjang disyaratkannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran 
suatu perjanjian. 

4. Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama memberikan uang 
kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya 
segala hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian ini akan berakhir demi hukum.  

 

PASAL 8 

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA 

Apabila Pihak Pertama  hendak memperpanjang Perjanjian dengan persetujuan Pihak 
Kedua, maka Pihak Pertama  harus memberitahukan kepada Pihak Kedua minimal 14 
(empat belas) hari sebelum Perjanjian ini berakhir. 

 
PASAL 9 

PERSELISIHAN 

1. Para pihak sepakat bahwa jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya akan dilakukan 
secara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah mufakat. 

2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dengan 
musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada 
pihak Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) setempat 
untuk mencari penyelesaiannya. 

 
PASAL 10 

PENUTUP 

1. Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

2. Perjanjian ini menggantikan semua janji dan / atau  persetujuan / kesepakatan yang 
dibuat Pihak Kedua dengan Pihak Pertama sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini 
baik secara lisan maupun secara tertulis. 
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3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu satu untuk Pihak Pertama  dan satu untuk 
Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

4. Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, pelaksanaannya 
mengacu kepada Peraturan  Perusahaan yang berlaku pada Pihak Pertama serta 
semua peraturan perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan. 

  

Demikianlah Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di bagian awal Perjanjian 
ini dalam 2 (dua) rangkap dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

Pihak Pertama  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nama Wakil Perusahaan 

Pihak Kedua, 

 

 

(meterai Rp.10.000,-) 

 

 

______________________ 

Nama Pihak Kedua 

 

 

 

 

 


