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INSTRUKSI DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : 02 /DIRUT/0612

TENTANG
IANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN
BERKENAAN DENGAN RENCANA AKSI DAMAI

SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

: a. bahwa Direki telah menerima tembusan surat dari
Dewan pengurus pusat Serikat pekerja pos Indonesia.
nomor 164/Dpp-SppI/N/W20I2 tanggat 5 Juni 2012
Perihal pemberitahuan pelaKanin- eenyampaian
Pendapat di Muka Umum. yang aslinya ditujukan kepada
Kepala Kepotisian Republik Indonesiai

b, bahwa Direksi telah menerima surat dari Dewan pengurus
l!:9! 99!\9! pekerja pos rndonesia, nomor rzof'oen_
9PPI|N|W2}L2 tanggat 13 Juni 2Ot2 perihal
Pemberitahuan pelaKanan penyampaian pendapat Ji
Muka Umum sekaligus Mogok Kerja;

c. Bahwa ajakan Mogok Kerja yang akan dilakukan, tidak
sesuai dengan ketentuan perundang_undangan karena
sampai saat ini perusahaan memandang tidak ada oaqalperundingan (deadtocl() terkait dendan petafsa"nain
Perjanjian Kerja Bersama;

d, lahya sehubungan dengan huruf a,b dan c di atas,
Direksi memandang perlu menerbitkan Intrutsi Oireiii
sebagai .wujud pernyataan sikap manajemen untuk
mengantisipasi pelakanaan penyampaian pendapat di
mutG umum sekaligus mogok kerja oleh Serikat iekerja
Pos Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor g Tahun 1998
tentang. Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di
Muka Umum tanggal 26 Oktober 1998.
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun
2012 tentang Ketenagakedaan Tanggal 25 Maret 2003
dan Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2003
Nomor 39;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun
2003 tentang Badan Usaha lvlilik Negara Tanggat 19 Juni
2003 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004
Tenlang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrlal
Tanggal 14 Januari 2004 dan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor: 232llvlen/2003 Tentang Akibat
Hukum lvlogok Kerja Yang Tidak Sah

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (persero) yang
tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117
tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan akta
tanggal 15 Agustus 2008 nomor 164 dibuat dihadapan
Notaris Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta. Atas Anggaran
Dasar tersebut telah dilakukan ubahan terakhir dengan
Aka Notaris Nomor 18 Tanggal 12 September 2011 yang
dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, SH sebagai
pengganti dari Notaris Sutjipto SH.

MENGINSTRUKSIKAN :

Ka. SPI, Sesper, SVP, VP, dan tvlanajer di Kantor pusat
dan Pejabat yang setingkat
Para Ka. Area I s.d. XI
Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
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Kepada

PERTAMA

2.
3.

lvlelakukan langkah-langkah dan upaya yang diperlukan guna
menjaga iklim kerja tetap kondusif dan menjamtn kelancaran
kegiatan operasional dan pelayanan di lingkungan kerja masing-
masing.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

l-idak mengijinkan karyawan di lingkungan kerja masing-masing
untuk meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa alasan
yang san.

]ldak mengijinkan penggunaan fasilitas dinas dan sarana dinas.
antara lain gedung kantor, dinding kantor, halaman kantor,
kendaraan dinas, sepeda motor sewa guna, dan Jaringan
komunikasi data, selain untuk kegiatan operasional dinas
Perusahaan.

Pimpinan unit harus mempersiapkan, mengantisipasi, dan
melakukan kalkulasi serta meyakini kebutuhan sumber daya
yang diperlukan. Pemberian ijin cuti hanya dapat dipenuhi
apabila tidak mengganggu proses operasional dan pelayanan.

Tidak memberikan biaya pedalanan dinas atau biaya lainnya
untuk hal-hal di luar kepentingan dinas.

Mengkomunikasikan kepada para pelanggan dan mitra keqa di
wilayah saudara tentang kondisikondisi yang terkait dengan
penyerenggaraan tayanan, untuk menjaga hubungan baik
dengan pelanggan dan meyakinkan pelanggan bahwa kualitas
layanan tetap dijamin sesuai dengan standard pelayanan yang
dijanjikan, walaupun terjadi unjuk rasa.

lvlengingatkan dan memberikan pengertian kepada seluruh
karyawan tentang aktbat buruk jika terjadi Unjuk
Rasa/Demonstrasi, Pawai, Rapat Umum dan aksi lainnya y;ng
sejenis terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha, citra dan
reputasi perusahaan, yang dapat merugikan seluruh pemangku
kepentingan.

Melakukan langkah-langkah persuasif terhadap karyawan yang
berada dalam tanggung-jawabnya untuk tetap melaksanakan
tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing dan tidak
terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang kontra produKif.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

{
I

.$.i



KESEMBILAN

KESEPULUH

Agar.pimpinan unit kerja mengingatkan kepada karyawan yang
berada dl bawah tanggung jawabnya, bahwa mogok kerja
dapat dinyatakan legal apabila memenuhi ketentuan antara lain
terjadinya deadlock perundingan perselisihan. Ditegaskan
bahwa saat inl tidak ada perselisihan ataupun perundtngan
ataupun deadlock sebagaimana dimaKud dalam ketentuan
perundang-undangan tsb. Diingatkan bahwa karyawan yang
mogok dengan tidak legal akan dikenakan sanksi maksimal.

Mempelajari, memperhatikan, dan melaksanakan denqan
sebaik-balknya setiap arahan, kebuakan dan instruksi lainnya
yang disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi
Perusahaan.

KESEBELAS : Melaporkan pelaksanaan instruksi ini secara periodik dan
hierarkis sesuai dengan jenjang organisasi perusahaan serta
menjatuhkan sanKi sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku
terhadap karyawan yang melanggar instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku sejak ditandatangani, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Juni 2OL2

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Tembusan Keoutusan ini disampaikan kepada :
1. Para Anggota Komisaris pT pos Indonesia (persero)
2. Para Anggota Direksi PT pos Indonesia (persero)
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