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NOMOR 35· TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENGATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN 
KERJA (PPK) PADA SADAN LAYANAN UMUM (BLU) RUMAH SAKIT UMUM (RSU) 

dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat pada Sadan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit 
Umum (RSU) dr. Wahidin Sudira Husodo Kata Majakerta, maka 
perlu didukung sumber daya manusia yang berkampetensi; 

b. bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia yang 
berkampetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu 
dilakukan pengaturan ketenagakerjaan sebagai dasar 
pembangunan sumber daya manusia pada BLU RSU dr. Wahidin 
Sudiro Husodo Kata Majakerta dengan tetap memperhatikan status 
kekhasan sebagai suatu badan layanan umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengaturan 
Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPK) 
pada Sadan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (Rsu) Dr. 
Wahidin Sudira Husodo Kata Mojokerto, yang dituangkan dalam 
suatu Peraturan Walikata Majakerta. 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4356) ; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

1. 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
Indonesia Nomor PER/08/M.PAN/02/2007 tentang Pedoman 
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah Yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada 
Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola 
pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; 

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur 
dan Skala Upah; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Sadan Layanan Umum 
Daerah Non PNS. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGATURAN 
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA 
(PPK) PADA SADAN LAYANAN UMUM (BLU) RUMAH SAKIT UMUM 
(RSU) dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Direktur adalah Direktur Sadan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) dr. 
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi serta produktivitas. 

6. Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang selanjutnya 
disebut RSU adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Mojokerto. 

7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. 

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, 
dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang 
dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

10. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di 
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pegawai yang lebih berpengalaman, 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan 
atau keahlian tertentu. 

11. Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPK adalah pegawai bukan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima Gaji dan memenuhi syarat tertentu 
berdasarkan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 
selanjutnya disebut PKWT atau berdasarkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT dalam rangka melaksanakan tugas di RSU. 

12. Pemberi kerja adalah RSU termasuk Direktur yang mempekerjakan PPK dengan 
membayar Gaji atau imbalan dalam bentuk lain. 
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13. Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan PPK, yang mempunyai 
unsur pekerjaan, Gaji, dan perintah. 

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara PPK dengan pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang dapat berbentuk sistem PKWT 
atau dapat berbentuk sistem PKWTT. 

15. PPK PKWT adalah PPK yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja dengan 
sistem PKWT atau berjangka waktu. 

16. PPK PKWTT adalah PPK yang hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja dengan 
sistem PKWTT atau tetap. 

17. Gaji adalah hak PPK yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 
dari pemberi kerja kepada PPK yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin PPK agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang 
berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari 
PPK. 

20. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut PHK adalah pengakhiran 
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara PPK dengan pemberi kerja. 

21. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pemberi kerja dengan PPK karena adanya perselisihan mengenai 
hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK. 

BAB II 
LANDASAN,ASAS,TUJUAN 

Pasal2 
Peraturan Walikota ini berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal3 
Peraturan Walikota ini berasaskan: 

a. kepastian hukum; 

b. profesionalisme; 

c. efektif dan efisien; dan 
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d. keadilan dan kesetaraan. 

Pasal4 

Peraturan Walikota ini bertujuan: 

a. meningkatkan kesejahteraan PPK dan keluarganya; 

b. menjamin hak, kewajiban, kesempatan dan perlakuan yang sama PPK di tempat kerja; 
dan 

c. memberikan arahan dan pedoman pemberi kerja dalam pengelolaan sumber daya 
manusia PPK ditempat kerja. 

BAB Ill 
PENGATURAN SEBELUM BEKERJA 

Bagian Satu 
Perencanaan 

Pasal5 

(1) Perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPK berdasarkan analisis jabatan 
dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh bagian yang bertanggungjawab pada 
kepegawaian di RSU. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan setiap 1 (satu) tahun 
berdasarkan prioritas kebutuhan. 

Bagian Kedua 
Perekrutan 

Pasal6 

(1) Pengadaan PPK dilaksanakan untuk mengisi jabatan yang belum terpenuhi dalam 
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

(2) Pengadaan PPK untuk jenis pekerjaan dan jabatan tertentu yaitu: 

a. satuan kebersihan internal dan perawatan taman RSU; 

b. satuan pengamanan RSU; dan 

c. penyediaan katering makanan, 

dapat dilakukan melalui perekrutan dan seleksi mandiri oleh RSU atau dilaksanakan 
dengan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada perusahaan penyedia 
jasa tenaga kerja dan pemborongan pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan. 

(3) Pengadaan PPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada jenis 
jabatan sebagai berikut: 
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a. Golongan Tenaga Profesional 

1. Tenaga Medis; 

2. Tenaga Kefarmasian; 

3. Tenaga Kebidanan; 

4. Tenaga Keperawatan; 

5. Tenaga Kesehatan Lainnya; 

6. Tenaga Psikologis Klinis; 

7. Tenaga kesehatan Masyarakat; 

8. Tenaga Kesehatan Lingkungan; 

9. Tenaga Gizi; 

10. Tenaga Keterapian Fisik; 

11. Tenaga Refaksionis; 

12. Tenaga Kesehatan Tradisional; 

13. Tenaga Keteknisian Med is; dan 

14. Tenaga Teknis Biomedika. 

b. Golongan Tenaga Administrasi; 

c. Golongan Tenaga Penunjang Non Medis; dan 

d. Golongan Tenaga Satuan Penunjang RSU: 

1. Tenaga Satuan Pengemudi RSU; 

2. Tenaga Satuan Pengamanan Internal RSU; 

3. Tenaga Satuan Kebersihan Internal dan Perawatan Taman RSU; 

4. Tenaga Satuan Pengamanan Eksternal RSU. 

(4) Penerimaan PPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui 
mekanisme: 

a. perekrutan dan seleksi mandiri oleh RSU; 

b. kebijakan Direktur sesuai kebutuhan untuk Golongan Tenaga Profesional pada 
Tenaga Medis; atau 

c. penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa tenaga 
kerja untuk jenis pekerjaan dan jabatan tertentu. 

(5) Penerimaan melalui mekanisme perekrutan dan seleksi mandiri sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan 
PPK yang dibentuk oleh Direktur berdasarkan kebutuhan. 

(6) Pengumuman lowongan formasi PPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat 
oleh Panitia Seleksi Penerimaan PPK. 



8 

(7) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) dilakukan paling lambat 
15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. 

(8) Pada pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) setidaknya tertuang: 

a. jumlah dan jenis lowongan jabatan; 

b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; 

c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; 

d. batas waktu pengajuan lamaran; 

e. tata cara pengujian pelamar serta pentahapan seleksi lamaran; 

f. terbuka bagi pelamar penyandang disabilitas; dan 

g. waktu pengumuman penerimaan. 

(9) Persyaratan umum Seleksi Penerimaan PPK ditetapkan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI); 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan sesuai kebutuhan; 

c. sehat rohani; 

d. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan; 

e. tidak sedang terikat kontrak kerja atau bekerja dengan pihak lain; 

f. terdaftar sebagai pencari kerja pada instansi yang bertanggungjawab dibidang 
ketenagakerjaan untuk jenis jabatan tertentu atau selain tenaga medis yang 
kriterianya ditentukan oleh Panitia Seleksi Penerimaan PPK; 

g. menyertakan Surat Kelakuan Baik atau yang dipersamakan dengan itu dari pihak 
kepolisian untuk jenis jabatan tertentu atau selain tenaga medis yang ditentukan 
oleh Panitia Seleksi Penerimaan PPK; 

h. menyertakan Pas Foto Diri ukuran 4 x 6 berwarna dan fotocopy ijazah dilegalisir 
serta surat lamaran beserta data pribadi (CV) yang ditujukan kepada Direktur 
sebanyak 1 (satu) berkas; 

i. menyertakan Surat Pernyataan Tertulis bermeterai yang menyebutkan bersedia 
mematuhi ketentuan RSU serta bersedia untuk ditempatkan sesuai kebutuhan 
RSU dan/atau dimutasi pada saat bekerja. 

(10) Seleksi Penerimaan PPK ditetapkan meliputi pentahapan sebagai berikut: 

a. Pentahapan I berupa Seleksi Administrasi; 

b. Pentahapan II berupa Seleksi Akademik berbentuk Test Tulis; 

c. Pentahapan Ill berupa Tes Psikologi untuk jenis jabatan tertentu; 

d. Pentahapan IV berupa Seleksi Wawancara atau Test Keterampilan (skill test) 
untuk jenis jabatan tertentu; 

e. Pentahapan V berupa Test Kesehatan, 
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dengan ketentuan setiap peserta seleksi yang tidak lulus pada setiap jenjang 
pentahapan dianggap gugur secara otomatis. 

(11) Materi Seleksi Akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10) huruf b 
meliputi Materi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang Keahlihan yang ditentukan 
oleh Panitia Seleksi Penerimaan PPK. 

(12) Test Keterampilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10) huruf d 
dilaksanakan bagi calon PPK yang membutuhkan kompetensi tertentu dalam 
melakukan pekerjaan dan pada saat dilakukan test dengan menyertakan kepala seksi 
yang membutuhkan tenaga tersebut. 

(13) Direktur menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan 
lulus berdasarkan pertimbangan Panitia Seleksi Penerimaan PPK serta hasil akhir 
dari pentahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10). 

(14) Seluruh mekanisme perekrutan dan seleksi wajib mengakomodasi bagi pencari kerja 
penyandang disabilitas termasuk pembentukan sarana aksesibilitas ditempat kerja . 

Bagian Ketiga 
Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Kunjungan 

Pasal7 

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, 
dan kesejahteraan. 

(2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan RSU. 

(3) Setiap PPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai 
dengan bidang tugasnya . 

(4) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan dimana diselenggarakan 
atau tempat kerja. 

(5) Setiap PPK berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja dan/atau berupa 
sertifikat pelatihan setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga 
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat 
kerja. 

(6) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 

(7) Pemagangan dapat diikuti oleh pencari kerja diluar PPK yang sedang mencari kerja 
atau pengalaman kerja sesuai kompetensinya. 

(8) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta 
dengan Direktur yang dibuat secara tertulis. 

(9) Perjanjian pemagangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), sekurang- 
kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta serta hak dan kewajiban 
Direktur, besaran uang saku dan/atau uang transport serta jangka waktu 
pemagangan. 
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(10) Perjanjian pemagangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) wajib 
didaftarkan untuk dicatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang 
ketenagakerjaan sesuai mekanisme peraturan perundangan. 

(11) Pelaksanaan penempatan pemagangan dilarang dipungut biaya, baik langsung 
maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada peserta magang. 

(12) Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang 
transport, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila 
lulus diakhir program. 

(13) Besaran uang saku dan/atau uang transport sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(12) disesuaikan berdasarkan kebijakan Direktur dan kemampuan RSU. 

(14) Kewajiban peserta pemagangan antara lain mentaati perjanjian pemagangan, 
mengikuti tata tertib program pemagangan dan tata tertib yang berlaku di RSU. 

(15) Hak pemberi pemagangan antara lain berhak atas hasil kerja atau jasa peserta 
pemagangan dan merekrut pemagang sebagai pegawai bila memenuhi persyaratan . 

(16) Kunjungan pihak lain ke RSU dapat berupa: 

a. studi banding; 

b. praktek kerja lapangan untuk meningkatkan kompetensi atas nama pribadi, 
institusi atau yang dipersamakan dengan itu seperti universitas, sekolah tinggi 
atau sekolah menengah atas; 

c. workshop; 

d. diklat; 

e. pendampingan; atau 

f. hal lain yang dikategorikan sejenis dengan itu, 

ditetapkan bukan merupakan bagian pelatihan kerja atau pemagangan . 

(17) Kunjungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (16) dapat dikenakan biaya yang 
besarannya ditentukan melalui Peraturan Walikota. 

Bagian Keempat 
Hubungan Kerja 

Pasal8 

(1) Hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Direktur dan PPK. 

(2) Perjanjian Kerja dapat dibuat dengan sistem PKWT atau PKWTT. 

(3) PKWT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan atas: 

a. jangka waktu; 

b. selesainya pekerjaan waktu tertentu. 
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(10) PPK PKWT dan PPK PKWTT tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi ca Ion 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

(11) Untuk diangkat menjadi ca Ion PNS, PPK harus mengikuti semua proses seleksi yang 
dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
tentang Aparatur Sipil Negara. 

(12) Pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama, alamat, dan jenis usaha RSU; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai; 

c. penyebutan sistem hubungan kerja melalui PKWT atau PKWTT; 

d. penyebutan masa percoban kerja jika melalui sistem PKWTT; 

e. jabatan atau jenis pekerjaan; 

f. tempat pekerjaan; 

g. besarnya Gaji dan cara pembayarannya; 

(4) PKWTT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan 
ketentuan: 

a. dapat dilakukan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan; 

b. dilaksanakan dengan pembuatan surat pengangkatan bagi PPK jika lulus masa 
percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a). 

(5) Masa PKWT ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai 
kebutuhan serta berdasarkan penilaian kinerja dan kemampuan keuangan RSU. 

(6) Masa PKWT sesuai kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) 
ditentukan berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. 

(7) Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perjanjian Kerja untuk pertama kalinya diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan 
hanya diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

b. Setelah masa perpanjangan 1 (satu) kali sebagaimana yang dimaksud pada huruf 
(a) maka dapat diperbarui 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(8) PPK PKWT dapat diangkat menjadi PPK PKWTT atau tetap berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut: 

a. kebijaksanaan direktur; 

b. kebutuhan pegawai; 

c. kemampuan keuangan RSU; 

d. penilaian, rekomendasi dan prestasi kinerja berdasarkan pendapat atasan 
langsung secara tertulis. 

(9) PPK PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) 
bu Ian . 
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h. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSU dan PPK; 

i. mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja; 

j. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan 

k. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja beserta 2 (dua) orang saksi. 

(13) Perjanjian Kerja dapat berakhir otomatis apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. pensiun; 

c. berakhirnya jangka waktu PKWT; 

d. mengundurkan diri; 

e. melakukan tindakan atau perbuatan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap; 

f. melanggar norma sosial yang berlaku; 

g. dianggap mangkir; 

h. sakit berkepanjangan; 

i. sebab hukuman berupa Surat Peringatan; 

j. kebijakan Direktur; 

k. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; atau 

I. adanya keadaan diuar kuasa atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Direktur yang dapat menyebabkan 
berakhirnya hubungan kerja. 

(14) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka 
waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri hubungan kerja 
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar Gaji PPK yang 
ditetapkan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja tersebut. 

(15) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, RSU dapat menerima 
atau meminta bantuan dokter tertentu sebagai Dokter Tamu yang dapat bekerja di 
RSU dengan pertimbangan: 

a. kebutuhan; 

b. keahlian dokter tertentu tersebut; dan 

c. permintaan atau persetujuan dari Direktur dan Komite Medik. 

(16) Masa kerja Dokter Tamu dan bentuk sistem Perjanjian Kerja dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan Direktur serta pertimbangan Komite Medik melalui Perjanjian 
Kerja yang tertulis. 
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Bagian Kelima 
Jenis Jabatan 

Pasal9 

Jenis Jabatan di RSU untuk PPK ditentukan sebagai berikut: 

a. Golongan Tenaga Profesional 

1. Tenaga Medis; 

2. Tenaga Kefarmasian; 

3. Tenaga Kebidanan 

4. Tenaga Keperawatan; 

5. Tenaga Kesehatan Lainnya; 

6 . Tenaga Psikologis Klinis; 

7. Tenaga kesehatan Masyarakat; 

8. Tenaga Kesehatan Lingkungan; 

9. Tenaga Gizi; 

10. Tenaga Keterapian Fisik; 

11. Tenaga Refaksionis; 

12. Tenaga Kesehatan Tradisional; 

13. Tenaga Keteknisian Medis; dan 

14. Tenaga Teknis Biomedika. 

b. Golongan Tenaga Administrasi; 

c. Golongan Tenaga Penunjang Non Medis; dan 

d. Golongan Tenaga Satuan Penunjang RSU: 

1. Tenaga Satuan Pengemudi; 

2. Tenaga Satuan Pengamanan Internal RSU; 

3. Tenaga Satuan Kebersihan Internal dan Perawatan Taman RSU; 

4. Tenaga Satuan Pengamanan Eksternal RSU. 

BAB IV 
PENGATURANSAATBEKERJA 

Bagian Kesatu 
Aturan Penggajian Umum 
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Pasal10 

(1) Setiap PPK berhak menerima Gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

(2) Setiap PPK berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. 

(3) Penghasilan yang layak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam 
bentuk: 

a. Gaji; dan 

b. Pendapatan Non Gaji. 

(4) Selain Gaji dan Pendapatan Non Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), 
PPK dapat menerima penghasilan lain sesuai dengan kemampuan RSU dan 
ketentuan peraturan perundangan. 

(5) Pendapatan Non Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b adalah: 

a. Remunerasi; dan 

b. Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan selambatnya 8 (delapan) hari sebelum 
perayaan Hari Raya Keagamaan dan dianggap serta dipersamakan sebagai 
Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 

(6) Besaran Gaji diberikan berdasarkan perhitungan jenis jabatan, masa kerja, tingkat 
pendidikan dan ketentuan peraturan perundangan serta persyaratan lain yang 
berpedoman Struktur dan Skala Gaji untuk PPK yang dibuat oleh bagian yang 
bertanggungjawab dibidang keuangan dan kepegawaian. 

(7) Besaran Gaji diberikan sesuai kemampuan RSU dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundangan perihal pengupahan minimum. 

(8) Gaji untuk PPK dapat dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
Kata. 

(9) Pembayaran Gaji harus dilakukan dengan Mata Uang Rupiah Negara Republik 

 

Indonesia. 

(10) Gaji dapat dibayarkan secara langsung atau melalui Bank. 

Bagian Kedua 
Aturan Penggajian Khusus 

Pasal 11 

(1) Gaji tidak dibayar apabila PPK tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 
yang dipersyaratkan. 

(2) Uang kerja lembur wajib dibayar oleh RSU yang mempekerjakan PPK melebihi waktu 
kerja atau pada istirahat mingguan sebagai kompensasi kepada PPK yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 
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(3) Uang kerja lembur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan 
berdasarkan Surat Perintah Tugas Lembur atau yang dipersamakan dengan itu 
dengan mengetahui pejabat berwenang dibidang yang bertanggungjawab pada 
kepegawaian dan keuangan. 

(4) PPK untuk jenis pekerjaan sebagai berikut: 

a. Tenaga Satuan Kebersihan Internal dan Perawatan Taman RSU; dan 

b. Tenaga Satuan Pengamanan yang terdiri Pengamanan Internal dan Pengamanan 
Eksternal RSU, 

hanya mendapatkan Gaji dan tidak mendapatkan pendapatan Non Gaji berupa 
Remunerasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a. 

(5) Gaji yang dibayarkan kepada PPK yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan 
pekerjaan karena sakit sebagai berikut: 

a. untuk 4 (em pat) bu Ian pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari Gaji; 

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji; 

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Gaji; dan 

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji sebelum 
dilakukan PHK. 

Pasal 12 

( 1) PPK yang melanggar: 

a. Keputusan Direktur; 

b. Peraturan Direktur; 

c . Tugas Pokok dan Fungsi; 

d. SOP; dan/atau 

e. Tata Tertib RSU, 

dengan kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan Denda. 

(2) Pengenaan Denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan sanksi 
tambahan serta wajib dilakukan melalui prosedur pemberian Surat Peringatan terlebih 
dahulu yang menyebutkan dengan jelas bahwa hukuman tambahan tersebut berupa 
Denda berbentuk uang. 

(3) Denda dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
paling banyak sebesar 5 (lima) persen dari Gaji yang diterima dan hanya dapat 
dikenakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk seluruh akumulasi pelangggaran 
yang dilakukan. 

(4) PPK dapat dikenakan Ganti Rugi. 

(5) Pengenaan Ganti Rugi kepada PPK dilakukan jika PPK melakukan tindakan akibat 
kelalaian atau kesengajaan sebagai berikut: 
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a. merusak dan/atau menghilangkan barang inventaris milik RSU atau yang 
dipersamakan dengan itu; 

b. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan administrasi sesuai SOP sehingga 
menimbulkan kerugian materi bagi RSU; 

c. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga menimbulkan kerugian 
materi bagi RSU. 

(6) Pengenakan perhitungan Denda atau Ganti Rugi dilakukan oleh bagian yang 
bertanggungjawab dibidang keuangan dengan menyebutkan pelanggaran yang 
dilakukan oleh PPK disertai tanda bukti Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh 
bagian yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian. 

(7) Bagian yang bertanggungjawab dibidang keuangan dapat langsung dengan serta 
merta melakukan pemotongan Gaji untuk pembayaran Denda atau Ganti Rugi 
dengan memberikan kuitansi bukti pemotongan untuk Denda atau Ganti Rugi 
terse but. 

(8) PPK yang keberatan dengan pemotongan Denda atau Ganti Rugi dapat melakukan 
keberatannya dengan prosedur: 

a. menghadap kepala bagian yang bertanggungjawab dibidang keuangan dengan 
disaksikan kepala bagian yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian untuk 
dilakukan perundingan secara musyawarah; 

b. melakukan perundingan musyawarah dan mufakat dengan disertai Wakil Direktur 
jika perundingan gagal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf a; 

c. keputusan Wakil Direktur pada perundingan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (8) huruf b bersifat akhir dan mengikat. 

(9) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) tidak menghapus Surat 
Peringatan dan keberatan hanya dapat dilakukan tentang jangka waktu pelaksanaan 
Denda atau Ganti Rugi bukan tentang perhitungan nilai Denda atau Ganti Rugi. 

(10) Uang Denda dan Ganti Rugi yang masuk dianggap sebagai pendapatan RSU. 

Bagian Ketiga 
Jaminan sosial 

Pasal13 

(1) Setiap PPK berhak memperoleh Jami nan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

(2) Pelaksanaan kepesertaan serta iuran Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundangan. 

(3) Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPK jika dipandang 
perlu dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota 
sesuai peraturan perundangan tentang keuangan. 
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Bagian Keempat 
Syarat Kerja 

Pasal 14 

(1) Peraturan waktu kerja serta seragam kerja di RSU ditetapkan dan diatur lebih lanjut 
sesuai kebutuhan melalui Peraturan Direktur. 

(2) PPK berhak atas: 

a. Cuti; dan 

b. ljin Tidak Masuk Kerja. 

(3) Cuti untuk PPK dan ljin Tidak Masuk Kerja ditetapkan sebagai berikut: 

a. Cuti Tahunan sekurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah PPK bekerja selama 
12 (dua belas) secara terus menerus; 

b. lstirahat Panjang sekurangnya 2 (dua) bulan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan 
kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan hanya bagi PPK PKWTT yang telah 
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus dengan ketentuan tidak 
berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 

c. PPK perempuan yang dalam masa haidnya merasa sakit dan memberikan 
pemberitahuan kepada atasan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua 
pada waktu haid. 

d. PPK perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan 
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah 
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 

e. PPK perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh 
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 
kandungan atau bidan. 

f. ljin Tidak Masuk Kerja diberikan dalam hal: 

1. Kebijakan Direktur; 

2. PPK sakit dengan surat keterangan dokter; 

3. menjalankan kewajiban terhadap negara dan/atau menjalankan kewajiban 
yang diminta oleh peraturan perundangan; 

4. keperluan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya, maka ljin 
Tidak Masuk Kerja diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanannya 
berdasarkan kebijakan Direktur; 

5. PPK menikah diberikan ljin Tidak Masuk Kerja selama 6 (enam) hari; 

6. menikahkan anaknya, mengkhitankan atau membaptiskan anaknya diberikan 
ljin Tidak Masuk Kerja selama 2 (dua) hari; 
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7. istri melahirkan atau keguguran kandungan diberikan ljin Tidak Masuk Kerja 
selama 4 (empat) hari; 

8. suami atau istri, orang tua atau mertua atau anak menantu meninggal dunia 
diberikan ljin Tldak Masuk Kerja selama 4 (empat) hari; 

9. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal diberikan ljin Tidak Masuk 
Kerja selama 2 (dua) hari. 

(4) PPK yang melaksanakan Cuti dan ljin Tldak Masuk Kerja sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan Gaji penuh. 

(5) RSU menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai kebutuhan dan jenis 
jabatan yang ada melalui Peraturan Direktur. 

(6) RSU membuat SOP guna peningkatan pelayanan dan diatur sebagai berikut: 

a. setiap jenis pekerjaan di RSU wajib dibuatkan SOP; 

b. pembuatan SOP merupakan tanggungjawab setiap pejabat yang 
bertanggungjawab pada jenis pekerjaan tersebut selaku atasan dan hasil 
pembuatan SOP wajib disahkan oleh Direktur; 

c. Prinsip penyusunan SOP adalah sebagai berikut: 

1. kemudahan dan kejelasan; 

2. efisiensi dan efektivitas; 

3. keselarasan; 

4. keterukuran; 

5. dinamis; 

6. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani; 

7. kepatuhan hukum; dan 

8. kepastian hukum. 

d. Tata cara teknis pembuatan dokumen SOP setidaknya harus memuat: 

1. halaman judul; 

2. keputusan Direktur tentang SOP tersebut; 

3. halaman daftar isi dokumen SOP; 

4. penjelasan singkat penggunaan; 

5. standar layanan minimal; dan 

6. standar operasional prosedur yang akan diatur. 

Bagian kelima 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
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Pasal 15 

(1) Pihak RSU berkewajiban untuk menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) yang satu kesatuan dengan melibatkan pendapat serta 
rekomendasi Ahli K3 yang bersertifikat untuk itu. 

(2) Dalam rangka upaya upaya deteksi dini keselamatan kerja dan upaya peningkatan 
pelayanan termasuk pengawasan keamanan, maka RSU wajib memasang kamera 
pengawas ditempat kerja yang tidak termasuk area pribadi atau pimpinan. 

(3) Setiap pemasangan kamera pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
wajib diberikan tanda yang dapat terlihat jelas serta bertuliskan bahwa area tersebut 
dalam monitoring kamera pengawas. 

Bagian Keenam 
Pengembangan Karir 

Pasal 16 

(1) PPK diberikan kesempatan untuk pengembangan karir dalam bentuk peningkatan 
kompetensi sesuai bakat dan minat. 

(2) PPK untuk jenis jabatan tertentu dapat mendapatkan Promosi jabatan yang 
ditentukan oleh RSU. 

(3) RSU dapat melakukan mutasi sebagai bagian kebijakan yang wajib dilaksanakan 
oleh PPK. 

(4) Penolakan mutasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) oleh PPK, maka 
dianggap sebagai tindakan mangkir yang dapat langsung dikualifikasikan sebagai 
mengundurkan diri. 

(5) RSU dapat melakukan demosi atau penurunan jabatan sekaligus melakukan mutasi 
akibat demosi. 

(6) PPK dapat mengikuti kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi yang 
diselenggarakan oleh internal maupun eksternal seperti: 

a. bimbingan teknis; 

b. diklat; 

c. mendaftarkan diri serta mengikuti beasiswa guna peningkatan pendidikan, 

dengan biaya sendiri atau dibiayai oleh RSU sesuai dengan kemampuan keuangan 
RSU. 

BABV 
PENGATURAN SETELAH BEKERJA 

Bagian Kesatu 
Pemutusan Hubungan Kerja 
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Pasal 17 

(1) RSU dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PPK dalam hal: 

a. masih dalam masa percobaan kerja; 

b. mengundurkan diri; 

c. melakukan pelanggaran terhadap atau disebabkan oleh: 

1. Keputusan Direktur; 

2. Peraturan Direktur; 

3. Tugas Pokok dan Fungsi; 

4. SOP; 

5. Tata Tertib RSU 

6. akibat diterbitkan Surat Peringatan; dan/atau 

7. ditahan oleh pihak berwajib; 

d. melakukan tindak pidana; 

e. perubahan status RSU; 

f. RSU melakukan efisiensi; 

g. RSU mengalami pailit; 

h. PPK sakit berkepanjangan; 

i. PPK memasuki usia pensiun; 

j. Kebijakan Direktur; 

k. sebab ketentuan peraturan perundangan. 

Bagian Kedua 

Pensiun 

Pasal 18 

(1) Usia Pensiun untuk PPK ditetapkan usia 56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Khusus untuk Usia Pensiun untuk PPK pada jenis jabatan Satuan Penunjang RSU 
ditetapkan 50 (lima) puluh tahun. 

(3) Perpanjangan usia pensiun selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
dilakukan perpanjangan berdasarkan kebijakan Direktur. 

(4) Prosedur pensiun mengikuti skema dan aturan jaminan sosial pada BPJS 
Ketenagakerjaan. 

BABVI 
PENILAIAN DAN PEMBINAAN 
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Bagian Pertama 

Penilaian Kinerja 

Pasal 19 

(1) Penilaian Kinerja PPK dilakukan setiap akhir tahun yaitu paling lambat 28 Desember 
oleh atasan langsung dan atasan pejabat penilai yang dilaporkan kepada Direktur. 

(2) Direktur membentuk Team Penilai PPK yang bertugas sebagai berikut: 

a. memberikan saran dan masukan kepada Direktur tentang Penilaian Kinerja PPK; 

b. merekomendasi status Perjanjian Kerja PPK; 

c. merekomendasikan kenaikan Gaji atau Non Gaji berdasarkan Struktur dan Skala 
Gaji sesuai kemampuan RSU; 

d. merekomendasikan upaya rencana peningkatan pembangunan sumber daya 
manusia. 

(3) Tata cara kerja Team Penilai PPK termasuk Formulir Penilaian Kinerja ditetapkan 
dalam Peraturan Direktur. 

Bagian Kedua 
Pembinaan dan Penghargaan 

Pasal20 

(1) RSU melakukan pembinaan terhadap PPK dalam rangka peningkatan kompetensi 
dan keahlihannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh atasan 
langsung secara berjenjang sesuai jenis pekerjaannya. 

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara 
terpadu dan terkordinasi secara menyeluruh. 

(4) Walikota atau Direktur dapat memberikan penghargaan kepada PPK yang dianggap 
berprestasi. 

(5) Walikota dalam menetapkan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(4) berdasarkan usulan Direktur. 

BAB VII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal21 

(1) Perselisihan diantara para pihak wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu 
melalui perundingan kedua belah pihak (bipartit) secara musyawarah untuk mencapai 
mufakat. 
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(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi 
tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal. 

(4) Dalam hal perundingan gagal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka salah 
satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada lingkungan Pemerintah Kota 
Mojokerto dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui 
perundingan telah dilakukan. 

(5) RSU wajib memilih menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi oleh 
Mediator Kota selaku fungsional khusus yang telah ditunjuk untuk itu. 

BAB VIII 
TATA TERTIB RSU 

Pasal22 

(1) PPK wajib: 

a. mentaati semua Keputusan dan Peraturan Direktur; 

b. melakukan pekerjaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya; 

c. menjalankan SOP yang ditetapkan; 

d. melaksanakan perintah layak atasan; 

e. mematuhi perintah peraturan perundangan; 

f. secara khusus mematuhi setiap ketentuan waktu kerja, mengisi daftar hadir dan 
selalu berada ditempat kerja saat jam kerja serta mengajukan ijin tertulis jika 
meninggalkan tempat kerja; 

g. bersikap sesuai norma yang berlaku; 

h. menjaga dan merawat inventaris kantor; 

i. membuat surat serah terima pekerjaan jika dilakukan mutasi atau 2 (dua) minggu 
sebelum berhenti kerja; 

j. PPK yang melakukan perkawinan, perceraian dan/atau perubahan status 
kependudukan wajib melaporkan kepada kepala sub bagian kepegawaian. 

(2) PPK dilarang: 

a. membuat keselamatan jiwa pasien dan keluarganya terancam; 

b. menelantarkan pasien yang membutuhkan perawatan medis segera; 

c. melakukan tindakan pidana; 

d. melanggar Tata Tertib RSU yang telah ditetapkan; 
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e. melanggar norma yang berlaku dimasyarakat; 

f. melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual; 

g. melakukan tindakan pencurian; 

h. membocorkan serta menyebarluaskan dokumen yang dianggap rahasia RSU; 

i. merusak aset dan inventaris RSU; 

j. membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja; 

k. merokok di lingkungan RSU; 

I. menggunakan zat adiktif terlarang; 

m. berkata kasar yang tidak sesuai adat kesopanan; 

n. bertengkar di RSU dengan alasan apapun; 

o. melawan dan mengabaikan perintah atasan; 

p. melakukan perbuatan yang dapat dianggap mengancam atasan . 

BABIX 
SANKS I 

Pasal23 

(1) Setiap PKK yang tidak melaksanakan hal yang diwajibkan dan/atau melanggar 
ketentuan dapat diberikan Sanksi. 

(2) Jenis Sanksi yang diberikan adalah: 

a. Teguran Lisan; 

b. Teguran Tertulis terdiri atas: 

1. Surat Peringatan I; 

2. Surat Peringatan II; 

3. Surat Peringatan Ill sekaligus PHK. 

(3) Surat Peringatan dapat diberikan secara berturut- turut atau tidak. 

(4) Dalam hal Surat Peringatan diberikan secara berurutan, maka setiap Surat 
Peringatan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan. 

(5) Apabila PPK melakukan pelanggaran kembali, maka dapat diterbitkan Surat 
Peringatan selanjutnya sesuai urutan. 

(6) Dalam hal pelanggaran ketentuan yang dilanggar termasuk dalam wajib atau 
larangan yang menurut kebijakan Direktur dianggap berat dan tidak dapat ditolerir, 
maka dapat langsung dikenakan Surat Peringatan Ketiga yang berakhir pada PHK. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal24 
(1) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dinyatakan tidak 
berlaku. 

(2) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 
umum Daerah pada Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 
pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 47 dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Semua peraturan pelaksana di RSU yang bertentangan dengan Peraturan Walikota 
ini dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal25 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 30 April 2018 

diundangkan di Mojokerto 

NIP. 19590109 198712 1 002 
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