Berikut kami informasikan salah satu topik Training :

Struktur Skala Upah dan Estimasi Upah 2019 Tahun
Depan
BERDASARKAN PP no 78/2015 dan Permenakertrans no 1/2017

Hotel Harris Tebet, Jakarta, 13 - 14 Maret 2019, Fee: Rp.4.000.000
•
•

Early Bird Fee: Rp.3.750.000/pax (Payment Before 6 Maret)
Group Fee : Rp.3.500.000/pax (Valid for 3 Person or More)

Seminar/Conference Description :
Tahun 2019 sudah didepan mata, saat ini banyak perusahaan sudah mulai melakukan simulasi dan
estimasi perhitungan upah 2019 untuk keperluan budgeting, untuk memperkirakan berapa uang yang harus
disiapkan untuk upah 2019
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan struktur & skala upah mulai dari nol atau
penyesuaian struktur dan skala upah akibat kenaikan upah minimum atau kenaikan berkala
Penyesuaian atau kenaikan upah per karyawan disusun menyesuaikan budget anggaran, sehingga dari sisi
perusahaan tidak jebol, tidak bermasalah dari sisi keuangan dan dari sisi karyawan tetap menikmati
penyesuaian dan kenaikan (win win solution)
Dari semuanya, pembuatan struktur skala upah akan selalu diawasi oleh Disnaker terkait pelaksanaan PP
78/2015 dan Permen 1/2017. Sidak dan pemeriksaan baik secara langsung ke kantor-kantor perusahaan
atau maupun tidak langsung melalui pemeriksaan PP/PKB yang didaftarkan tiap 2 tahun kepada dinas
tenaga kerja
Tujuan Pelatihan
•
•
•
•
•

Memberikan bekal kepada peserta agar dapat membuat struktur dan skala upah yang baik dan
benar
Peserta dapat memenuhi peraturan PP no 78/2015 dan Permenakertrans no 1/2017
Perusahaan terhindar dari sanksi administratif
Peserta dapat melakukan estimasi dan penyesuaian upah 2019
Peserta mampu mengolah data upah sesuai dengan budget yang tersedia

Metode
•

Teori dan Praktek. Porsi praktek akan sangat dominan dalam workshop ini.

Speaker :

Sunawan
•
•

Consultant & Trainer for Human Resource Management, Strategic Management, Organizational
Development, Behavioral Assessment, Leadership, corporate culture etc.
Certified Assessor – Competency Assessment: MSDM – BNSP

Outline :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overview Pasal-pasal tentang upah UU 13/2003, PP no 78/2015, Permenakertrans no 1/2017
Definisi-definisi dalam struktur dan skala upah
Upah Pokok dan tunjangan
Penyusunan struktur dan skala upah
Analisa jabatan
Evaluasi jabatan
Penentuan dan pembuatan struktur dan skala upah
Pemberitahuan dan peninjauan
Penyesuaian upah 2019 tahun depan
UMP/UMSP, UMK/UMSK
Upah sundulan
Meritocracy (merit terkait dengan kinerja)
Simulasi dan praktek

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi
Sdr. Randy atau Sdr. Budi
PT. Asprinet Indonesia (aspriseminar)
T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)
M. (0813) 811 92192 / 54E4B321 (Pin BB)
F. (021) 719 9552

