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MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 
 

SURAT PERJANJIAN KERJA 

Nomor: ....../SPK/II.3.AU/F/............... 

 

 

 

Pada hari ini...................., tanggal ......., bulan ......., tahun, ........ yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

1. Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. Dalam hal ini bertindak sebagai Rektor Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi yang berkedudukan di Jl. Sersan Aswan No. 16, Margahayu, 

Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113 dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2. Nama   : .......................................................................................................... 

Tempat, Tanggal Lahir : .......................................................................................................... 

Pendidikan  : .......................................................................................................... 

Alamat   : .......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

No.Hp/Whatsapp : .......................................... 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai 

PIHAK KEDUA. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan 

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Pihak Pertama sepakat menerima pihak kedua untuk ditetapkan sebagai Dosen Tetap di Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi Terhitung Mulai tanggal ......... bulan ......... tahun ..............., yang 

ditugaskan pada Prodi ...........................  untuk melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan 

Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimun 12 sks tiap semester dengan rincian mengajar 

minimum  2 sks. 

 

Pasal 2 

Pihak Kedua menjalankan tugas selama perjanjian kerja akan diberikan oleh Pihak Kesatu: 
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a. Gaji Pokok Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), gaji tersebut 

diberikan setiap bulan. 

b. Kenaikan Jabatan Fungsional/Akademik. 

c. Kenaikan Pangkat/Inpassing 

d. Tunjangan Jabatan Struktural bagi pejabat struktural. 

e. Tunjangan keluarga (Istri/Suami dan 3 orang anak). 

f. Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Pensiun dengan mengikuti program 

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

g. Gaji tambahan dari tunjangan uang transport sebesar Rp. 15.000 dan uang makan Rp. 

10.000 jika hadir paling lambat pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB. 

h. Fasilitas kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi 

 

Pasal 3 

Pihak Kedua  mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama: 

a. Bersedia menjalankan syariat Islam dan segala ketentuan yang ditetapkan Persyarikatan 

Muhammadiyah 

b. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan. 

c. Bersedia mengabdi minimal delapan (8) tahun masa kerja terhitung mulai tanggal 

diangkatnya sebagai Dosen Tetap 

d. Bekerja Penuh pada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan tidak diperbolehkan 

Rangkap kerja di tempat lain tanpa ijin terlulis dari Pihak Pertama 

e. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

f. Meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan profesional sebagai Dosen demi Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

g. Mengisi absensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan 

yang berlaku di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, serta menjaga sopan santun 

terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk 

h. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan 

oleh atasannya dalam rangka menjalankan Catur Dharma  Perguruan Tinggi sebagai 

dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya 

dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya 

i. Bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang 

bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada di bawah kekuasaan Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak 

Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang dtetapkan oleh 

Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh Ketua Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi atau 

tim yang ditunjuk yaitu sebanyak-banyaknya Tiga (3) orang secara ex officio. 
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Pasal 4 

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh Pihak Pertama 

atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 5 

Pihak Pertama  dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila 

Pihak Kedua yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik: 

a. Tidak pernah absen/mangkir selama perjanjian kerja berjalan 

b. Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah 

ditentukan 

c. Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak 

khususnya warga kampus. 

 

Pasal 6 

Pihak Pertama dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa 

pesangon kepada Pihak Kedua apabila: 

a. Tidak masuk kerja selama 60 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan 

b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama Tiga (3)  hari tanpa menunjukan 

surat keterangan dokter 

c. Tidak melaksanakan tugas selama 30  hari secara akumulasi dalam kurun waktu Enam (6)  

bulan 

d. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi 

persyaratan yang telah disepakati 

e. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja 

berlangsung, secara berurutan 

f. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-

lamanya Enam (6) bulan. 

 

Pasal 7 

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian 

kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di pengadilan. 

 

Pasal 8 

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih 

lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi. 

 

Pasal 9 
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Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas 

kertas bermaterai cukup dalam rangkap 3 (tiga) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan 

didistribusikan kepada: 

Lembar pertama untuk Pihak Pertama; 

Lembar kedua untuk Pihak Kedua; 

Lembar ketiga untuk Ketua BPH; 

Lembar keempat untuk Biro SDM. 

 

 

Bekasi, .................................................... H 

M 
 

Pihak Pertama, 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 

Pihak Kedua, 

 

Materai 10.000 

..................................................................... 

 

Mangetahui, 

Ketua BPH 

 

 

Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. 

 

 


