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IF YOU CAN’T MEASURE IT,..

YOU CAN’T MANAGE  IT

-Kaplan & Norton-

WHEN THERE IN NO STANDARD,

THERE CAN BE NO IMPROVEMENT

-Masaaki Imai-



Standard

Operational

Procedure

CARA TERBAIK, TERMUDAH DAN 

TERAMAN UNTUK MENGHASILKAN 

PEKERJAAN YANG BERKUALITAS 

SERANGKAIAN INSTRUKSI TERTULIS 

YANG DIBAKUKAN MENGENAI BERBAGAI 

PROSES PENYELENGGARAAN AKTIFITAS 

ORGANISASI TENTANG : 

BAGAIMANA ? KAPAN ? DIMANA ? DAN 

OLEH SIAPA (PIC) ?

SOP



Standard

Operational

Procedure

HASIL KESEPAKATAN DALAM ORGANISASI

BUKAN PRODUK STATIS

TIDAK SERING BERUBAH (INKONSISTENSI)

MEMUDAHKAN ANDA BEKERJA

SOP



Standard

Operational

Procedure

PEDOMAN TERTULIS ORGANISAS UNTUK 

MENDORONG DAN MENGGERAKKAN GUNA 

MENCAPAI TUJUAN

TATA CARA DAN TAHAPAN YANG DIBAKUKAN 

DAN HARUS DILALUI UNTUK MELAKSANAKAN/ 

MENYELESAIKAN PROSES KERJA TERTENTU

SOP



Standard

Operational

Procedure

KONSISTENSI DAN TINGKAT KINERJA TEAM 

DALAM SUATU ORGANISASI

MENGETAHU PERAN DAN FUNGSI TIAP POSISI 

DALAM SUATU ORGANISASI

MEMPERJELAS ALUR TUGAS, TANGGUNG 

JAWAB DAN WEWENANG TEAM

MELINDUNGI ORGANISASI DARI KESALAHAN 

PROSES/ KESALAHAN ADMINISTRASI

MENGHINDARI KEGAGALAN, KERAGUAN, 

DUPLIKASI DAN INEFISIENSI

SOP



Portfolio 

Presentation

Designed

MEMPERLANCAR DAN MEMPERMUDAH KERJA

SEBAGAI DASAR REWARD DAN PUNISHMENT

MEMUDAHKAN PENELUSURAN/ PELACAKAN 

KENDALA DAN PERMSALAHAN-PERMASALAHAN

MENGARAHKAN TEAM UNTUK DISPLIN BEKERJA

SEBAGAI PEDOMAN DALAM AKTIFITAS RUTIN

SOP
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02

- MENDAPAT DUKUNGAN DARI SEMUA  LINI

- MENJADI KOMITMENT PERANGKAT ORGANISASI

SOP SUDAH 

ADA SEBELUM 

PEKERJAAN 

DILAKUKAN

UPDATE / REVISI 

BILA  ADA 

PERUBAHAN 

LANGKAH/ PROSES

ALAT UKUR 

UNTUK MENILAI 

PEKERJAAN

SOP
03
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CULTURE

TAHAPAN PENYUSUNAN

JOB DESCRIPTION (TUPOKSI) DAN 

URAIAN SOP 

FLOW CHART TUPOKSI

UJI COBA SEBELUM DITERAPKAN, 

REVISI/ UPDATE, PERSETUJUAN 

DAN PENGESAHAN

STRUKTUR ORGANISASI





1. GROMING
A. KETENTUAN PEMAKAIAN SERAGAM

Hari Baju Atas Baju Bawah Jilbab Deker

Senin Putih Hitam Putih Putih

Selasa Merah Hitam Merah Hitam

Rabu Biru Hitam Biru Biru

Kamis Seragam Khas Batik

Jum’at Putih Hitam Putih Putih

Sabtu Merah Hitam Merah Hitam

Minggu Biru Hitam Biru Biru



B. KETENTUAN LAIN-LAIN

Semua Karyawan diwajibkan BERSEPATU.

Selalu menggunakan ID Card

Ketentuan memakai Jilbab:

Jilbab tidak boleh menutupi krah baju (harus dimasukkan)

Warna jilbab harus sesuai dengan ketentuan pemakaian yang telah ditetapkan.

Laki – laki

Memakai Parfum

Rambut tidak boleh melebihi krah baju.

Tidak boleh bertindik dan memakai anting-anting.

Tidak boleh bertato

Tidak boleh memakai gelang/ kalung

Perempuan

Harus berhias secara wajar (bedak, lipstick, pensil alis, eyeshadow : secukupnya)

Memakai parfum

SOP  RITEL MODERN



B. PEMBAGIAN SHIFT KARYAWAN

SOP  RITEL MODERN

Shift A : Jam 06.45 – Jam 16.00 WIB

Shift B : Jam 12.45 – Jam 21.00 WIB

•Setiap karyawan diwajibkan Absensi Payrol yang ada di computer/ mesin absensi, 

saat datang maupun pulang.



2. JOB DESCRIPTION

SOP  RITEL MODERN

A.  Fungsi :

Mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan operasional toko dari mulai

barang dagangan, karyawan, system computer, keamanan toko, hubungan dengan

masyarakat sekitar toko

B.  Tugas dan Kewajiban :

Membuat rencana kerja sehubungan dengan target penjualan harian, mingguan, dan

bulanan yang diberikan oleh atasan langsung.

•Melakukan evaluasi terhadap target penjualan.

•Melakukan survey harga produk competitor dan menganalisa serta menindak lanjuti.

•Mengontrol seluruh area toko dari area depan sampai belakang.

•Merawat dan menjaga seluruh asset toko.

•Menjaga kebersihan dan kerapihan area toko.

•Mengontrol expanses (pengeluaran) meliputi listrik, telepon, atk, biaya tenaga kerja, 

bad stock, dll.

A. JABATAN KEPALA TOKO
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C.  Wewenang :

Memberikan nasihat, petunjuk, dan bimbingan kepada Pramuniaga dan Kasir selaku

bawahannya

Memberikan tindakan, sanksi kepada bawahan

Menilai bawahan dan mengusulkan mutasi atau promosi.

Mengusulkan ide-ide yang berhubungan dengan usaha meningkatkan omzet toko.

Meminta nasihat, bimbingan dan petunjuk kepada atasan.

Meminta fasilitas yang dapat memperlancar pekerjaan.

D.  Tanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap penjualan toko

Bertanggung jawab terhadap penurunan cost (biaya)  dan loss (kehilangan)

Bertanggung jawab terhadap promosi toko

Bertanggung terhadap SDM

Bertanggung jawab terhadap operasional dan performance toko

Bertanggung jawab mengamankan margin

A. JABATAN KEPALA TOKO
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E. Aktivitas :

Analisa omzet

Mengontrol aktivitas toko

Melakukan pengorderan barang

Mengontrol inventory

Mengontrol administrasi toko

F.  Hubungan :

Atasan langsung : Supervisor Gerai

Bawahan langsung : Pramuniaga, Kasir dan Penjaga Malam (Security)

A. JABATAN KEPALA TOKO
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B. JABATAN PRAMUNIAGA & KASIR

A. KASIR

•Melakukan transaksi penjualan

•Kebersihan area kasir

•Stock opname

•Melakukan serah terima hasil penjualan beserta kas kecil pada shift selanjutnya

•Membukukan kas kecil setiap shiftnya

•Memastikan dan mempersiapkan setoran hasil penjualan dengan baik

•Membuat administrasi setelah tutup toko

B. PRAMUNIAGA

•Memberikan pelayanan kepada pelanggan

•Melaksanakan kebersihan

•Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan

•Pemajangan product

•Informasi dan penawaran program promosi

•Penyebaran leaflet/ brosur



2. KARYAWAN

SOP  RITEL MODERN

A. Ketentuan Karyawan

Minimal berijazah SMA

Sanggup mematuhi ketentuan Perusahaan

Sanggup mengumpulkan ijazah asli

Sanggup menjalani masa training selama 3 (tiga) bulan

Sanggup bekerja sesuai kontrak minimal 2 (dua) tahun.

Sanggup untuk dipindah tugaskan ke cabang/ gerai yang lain.

B. Ketentuan Mengundurkan Diri

Harus menginformasikan kepada Kepala Toko minimal 1 (satu) bulan sebelum menda

patkan persetujuan dari Management

Melampirkan Surat Pengunduran Diri.

Apabila masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun maka diwajibkan untuk mengganti biaya

masa training dan seragam sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupi

ah).

C. Ketentuan Reward Wisata

Setiap karyawan yang sudah memenuhi masa kerja minimal 1 (satu) tahun berhak me

ngikuti wisata yang diadakan oleh Management.



4. STOCK OPNAME

SOP  RITEL MODERN

A. Dilakukan opname per bulan dengan cara:

Setiap hari melakukan pengecekan stock antara fisik dan computer

Sebelum melakukan opname, input faktur pembelian harus sudah dituntaskan setiap 1 (

satu) pengiriman, tidak diperkenankan menunda input faktur pembelian.

Cara pengecekan tidak diperbolehkan hanya menuliskan kode/ nama barang beserta ju

mlahnya di kertas, tapi harus membawa barang yang dicek dengan menuliskan jumlah fi

sik yang ada di dekat barcode barang.

Barang yang habis (tidak ada pada gondola) harus juga dilakukan pengecekan dengan c

ara memanggil nama barang tersebut dengan menekan tombol F2.

Diinput pada stok koreksi, pada kolom keterangan diisi dengan nama karyawan yang me

lakukan pengecekan

Kepala toko wajib menginformasikan kepada Supervisor hasil pengecekan yang telah dil

akukan pada saat kunjungan untuk dilakukan evaluasi.

B. Pelaporan

Setiap meeting Kepala Toko harus mempertanggung jawabkan hasil pengecekan baran

g (opname) yang telah dilakukan selama periode berjalan (1 bulan), dan dikonfimasikan

dengan Management.

C. Selisih Persediaan

Apabila terjadi selisih stok barang (minus/ plus), kebijakan selanjutnya ditangan Manage

ment.



5. PENERIMAAN BARANG DARI PUSAT-SUPPLIER

SOP  RITEL MODERN

A. Lakukan pengecekan pengiriman bersama dengan Pengirim dan kesesuaian dengan 

pesanan pembelian/ PO (purchasing order) bila ke distributor.

B. Jika terjadi barang tidak sesuai dengan faktur yang diterima maka:

Barang lebih harus dibuatkan Surat Jalan Barang lebih, ditandatangani oleh karya

wan yang melakukan pengecekan dari toko dan Bagian Pengiriman dari Pusat, di

bawa kembali ke Pusat oleh Bagian pengiriman.

Barang kurang harus dibuatkan Retur Pembelian pada Form yang telah disediaka

n, ditandatangani oleh karyawan yang melakukan pengecekan dari toko dan Bagi

an Pengiriman dari Pusat, dibawa kembali ke Pusat oleh Bagian pengiriman.

Barang Rusak saat Pengiriman, maka harus dibuatkan Retur Pembelian pada Fo

rm yang telah disediakan, ditandatangani oleh karyawan yang melakukan pengec

ekan dari toko dan Bagian Pengiriman dari Pusat, dibawa kembali ke Pusat oleh

Bagian pengiriman.

C. Segera lakukan input faktur pembelian.

D. Segera lakukan display barang.

E. Informasikan segera hasil dari pengecekan barang kepada Supervisor via WA.

Contoh laporan pengecekan barang via WA.

Barang Lebih

No nota: 1101021335, Cling 425ml biru = +3, Pepsodent white 20g = +12

Barang Kurang

No nota: 1101021336, Ciptadent 75g Fresh = -12, Close up 65g Green = -12

Barang lebih tanpa faktur

No Kardus : 245, Taro 40g Seaweed = +20, Taro 40g Cheese = +20



6. PERAWATAN INVENTARIS

SOP  RITEL MODERN

A. Pintu Toko (Harmonika/ Rolling Door)

Sebelum dibuka pintu harus dibersihkan terlebih dahulu

Diberi oli pada engsel pintu maupun roda pintu setiap 2 (dua) bulan sekali.

Membersihkan rel pintu

Untuk kunci baik pintu maupun gembok tidak perlu diberi oli.

B. Kaca Toko Depan

Kaca harus dibersihkan dahulu dari debu dengan cara menggunakan kemoceng (sulak).

Semprotkan pembersih kaca

Lap dengan kain bersih dan kering sampai selesai dari ujung ke ujung.

Ulangi sekali lagi dengan menggunakan lap lain yang bersih dan kering.

Cek hasil pembersihan kaca, bila masih terlihat kotor, dibersihkan lagi.

Lakukan setiap hari

C. Meja kasir

Bersihkan debu yang ada di meja kasir menggunakan kemoceng.

Lap dengan kain basah

Lap dengan kain kering.

Jangan menempelkan apapun di meja kasir.

Rapikan perlengkapan yang tersimpan di kasir, baik perlengkapan toko, perlengkapan a

dministrasi, hadiah.



SOP  RITEL MODERN

D. Komputer

Sediakan kuas untuk membersihkan computer

Cek selalu program yang ada, jika ada keluhan harus segera mengkonfirmasikan denga

n Supervisor untuk segera ditindaklanjuti.

Tidak diperbolehkan memasukkan aplikasi lain ke computer toko.

E. Peralatan Toko

Gunting, Isolasi + Tempatnya, Cutter, Staples, dll harus dikembalikan ke tempat semula

setelah selesai menggunakan.

Alat-alat kebersihan (Sapu, sulak, alat pel, lap, serok sampah) ditempatkan diluar area p

emajangan toko dan dikembalikan ke tempat semula setelah selesai menggunakan.

F. Rak Pajangan

Bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan lap basah / kanebo.

Bekas isolasi harus bersih dari rak.

Lakukan hal diatas secara berkala.

G. Kipas Angin

Bersihkan kipas angin satu kali dalam seminggu.

H. Dinding dalam Toko
Bersihkan dinding dengan menggunakan kemoceng yang panjang.
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I. Kaca Cermin

Bersihkan kaca cermin seperti cara membersihkan kaca depan toko.

J. Lantai toko

Bersihkan lantai toko dengan cara membersihkan terlebih dahulu dengan sapu.

Lakukan pengepelan lantai toko sampai di bawah rak, pojok lantai, dibawah mesin pendi

ngin.

Jangan menunggu lantai kotor untuk melakukan pembersihan.

Setiap Shift harus membersihkan lantai toko baik menyapu maupun mengepel.

K. Tempat Sholat

Bersihkan tempat sholat setiap hari.

Rapikan peralatan sholat.

Cuci peralatan/ perlengkapan sholat seminggu sekali.

L. Kamar Mandi

Menguras bak mandi minimal 2 (dua) kali dalam seminggu.

Sikat lantai kamar mandi minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.

Tidak diperbolehkan membuang bekas shampoo, sabun, sisa makanan, punting rokok, 

di kamar mandi.

Rapikan peralatan maupun perlengkapan yang ada di kamar mandi, agar air tidak terce

mar oleh perlengkapan mandi maupun cuci (sabun, shampoo).
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M. Gudang

Bersihkan gudang setiap hari.

Blocking penataan di gudang harus dipisahkan antara stok barang, barang retur, kardus, 

peralatan lain yang ada.

Harus segera diretur ke pusat barang-barang yang termasuk bad stock.

Barang digudang harus selalu ditata rapi dan gunakan system FIFO (First In First Out) 

dan FEFO (First Expired First Out).

Tumpukan barang harus sesuai dengan spesifikasi barang yang ada di dalam karton.



7. DISPLAY BARANG DAGANGAN
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A. Sistem Display menggunakan Vertikal Display

B. Cara Pemajangan:

Full Display atau Planogram

Planogram adalah ilmu dan seni optimalisasi penggunaan rak pajang.

Cara pemeliharaan Planogram:

Pasang label harga pada rak sesuai planogram

Jika ada barang kosong, label harga pada rak dibalik

Isi dengan barang disampingnya atau barang substitusi / sejenis

Bila barang kosong sudah datang lagi, masukkan sesuai dengan planogram sebelumny

a dan kembalikan label harga pada posisi semula.

Merk Barang menghadap ke depan (face out)

Artikel tidak terbalik

Pengisian dari belakang dengan mengutamakan:

FIFO dan FEFO

Jika perlu turunkan barang dari rak terlebih dahulu

Cek Expired

Jaga Kerapihan Display
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C. Syarat-syarat Dsiplay

Menarik

KebersihanPengelompokan barang

Peragaan atau pasang harga dengan jelas

Perlihatkan muka kemasan (face out)

Barang dekat pembeli

Setinggi pandangan mata

Di ruang penjualan

Mengisi bagian depan rak

Peragaan khusus

Praktis

Sering diminta, ditempat yang mudah diambil

Barang berat di bawah

Keluarkan semua isi pack besar

Barang ditimbang dekat timbangan

Barang dekat pembeli

Barang yang berbeda tidak saling membelakangi
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Aman

Mudah pecah di tempat aman

Berbau keras dipisahkan

Masuk dahulu keluar dahulu

Mudah dicuri disimpan ditempat aman

Hindari terik matahari

Cepat busuk masukkan pendingin

Aturan Lain

Tidak memajang makanan ditempat terlalu rendah

Barang yang disukai anak-anak tidak terlalu tinggi

Tidak berdesakan

Tidak dibenarkan ruang penjualan untuk gudang dan kantor

Tidak dibenarkan ruang penjualan untuk barang rongsokan

D. Kriteria Barang dan Posisi Pajangan

1.Best Seller

Kebutuhan dasar (di tempat yang memacu penjualan barang lain)

Barang Promosi (di tempat utama)

1.Barang dengan laba tinggi (utama)

2.Barang yang memancing untuk dibeli (tempat mudah dilihat)

3.Barang special (mudah dilihat dan ada tanda khusus)

4.Barang musiman (tempat utama)

5.Barang dengan persediaan bermasalah (jangan ditempat utama)
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D. Pengelompokan Barang (Category)

Confectionary : biscuit

Fresh & Frozen : Daging, Buah, Sayur

Basic Comodity : Beras, Gula, Tepung

Drink & Cigarette : air mineral, juice, rokok

Stationary : ATK

Garment, Sport, Toys, Pakaian : Peralatan Olahraga, mainan anak

Cosmetic : Bedak, Sabun Mandi

Household : Peralatan rumah tangga

Electronic & Toolkitt : TV, Radio

Toiletris, Detergent : Obat-obatan



8. TANGGUNG JAWAB GONDOLA
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A. Tanggung Jawab terhadap Gondola:

Price Card harus lengkap dan sesuai dengan barang yang dipajang.

Rak pajangan harus bersih.

Barang-barang pajangan harus bersih, rapi dan indah.

Selalu mengisi stok barang yang kurang di pajangan.

Membuat flag-flag promo untuk barang yang sedang dipromokan.

Melakukan pengecekan barang setiap hari baik expired maupun kondisi barang.

B. Perubahan terhadap Tanggung Jawab per Gondola:

Setiap karyawan mempunyai tanggung jawab Gondola masing-masing, dan akan dilaku

kan perubahan setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap bulan Januari, April, Juli, Oktober, diko

ordinasikan oleh Kepala Toko.



9. ORDER BARANG (PO)
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A. Ambil kertas dan ballpoint

B. Cek stok barang di pajangan, dan catat barang yang dibutuhkan dan croscek deng

an data persediaan di computer.

C. Input orderan di computer dengan mengisi jumlah kebutuhan yang sesuai dengan

permintaan konsumen.

D. Back up aplikasi orderan untuk dikirim ke pusat sehari sebelum pengiriman dilaku

kan atau siapkan PO ke distributor dan cetak PO setelah proses negosiasi dengan wi

raniaga distributor disepakati.

E. Jika ada barang baru, dan stok belum punya maka catat barang tersebut untuk di

mintakan di pusat.



10. PELAYANAN 
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Pelayanan adalah sikap dan tindakan yang bersifat menolong, menuntun, yang 

memberikan manfaat bagi orang lain (konsumen)

Pelayanan ada 2 macam:

A. Pelayanan langsung

Pelayanan yang diberikan secara tatap muka (langsung bertemu dengan konsumen).

Ada 3 tahap pelayanan secara langsung:

Di area pintu masuk

Beri senyuman yang ramah

Tatap para konsumen

Ucapkan Salam (Selamat Pagi, Selamat Berbelanja di Surya)

Sebutkan nama konsumen bila mengetahui

Di area penjualan

Ucapkan salam

Membantu menunjukkan produk yang dicari konsumen

Menawarkan keranjang

Membantu mengangkat barang apabila diperlukan
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Di area kasir

Ucapkan salam

Amati barang yang dibeli dan tawarkan barang pelengkap untuk barang belanjaan kon

sumen

Contoh : Konsumen belanja Pasta Gigi

Kasir : “Mungkin bisa ditambah Sikat Gigi , Bapak….?” 

Tawarkan promo yang sedang berjalan

Sebutkan jumlah total belanjaan konsumen

Sebutkan jumlah uang pembayaran dari konsumen

Cek uang dengan menggunakan tester money dan lakukan 3 D (Dilihat, Diraba, Ditra

wang) untuk uang yang kelihatan mencurigakan.

Sebutkan jumlah uang kembalian yang diberikan kepada konsumen.

Ucapkan “Terimakasih, silakan datang kembali”

B. Pelayanan tidak langsung

Pelayanan yang diberikan melalui peralatan atau sarana yang ada di toko tanpa perlu

bertemu langsung dengan konsumen.

Flag-flag promo gondola

Price card



11. KETRAMPILAN MENJUAL
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Adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pramuniaga dalam mengambil prakarsa, 

sehubungan dengan penjualan barang dengan melakukan berbagai tindakan inisiatif

sebagai berikut:

Memberikan informasi yang lengkap dan benar

Memberikan motivasi kepada calon pembeli sehingga terjadi keputusan pembelian

Membantu calon pembeli di dalam menentukan jenis barang yang dibutuhkan

Memberikan pelayanan yang prima kepada pembeli



12. TATA TERTIB
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1. Karyawan harus datang 15 menit sebelum absensi di payroll.

2. Karyawan harus melakukan absensi payroll sendiri-sendiri.

3. Karyawan tidak diperbolehkan titip absen.

4. Karyawan harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dan bersepatu.

5. Karyawan tidak diperkenankan memakai accessories/ make up yang berlebihan.

6. Karyawan dilarang menggunakan HP saat jam kerja.

7. Karyawan dilarang menerima tamu di swalayan.

8. Karyawan dilarang berkumpul (bergerombol) di area kasir.

9. Karyawan dilarang bersenda gurau di area penjualan.

10. Karyawan dilarang makan/ minum di area penjualan.

11. Karyawan dilarang tidur di dalam toko.

12. Karyawan dilarang berbicara keras di area penjualan.

13. Karyawan harus menyebar ke area penjualan saat banyak konsumen.

14. Karyawan dilarang membantu Kasir, dalam keadaan lorong banyak konsumen, Kasir

boleh dibantu saat terdapat antrian lebih dari 5 (lima) konsumen.

15. Karyawan dilarang berpacaran di dalam toko.

16. Karyawan dilarang meninggalkan toko, saat jam kerja, kecuali ada tugas.



SOP  RITEL MODERN

17. Karyawan harus melaksanakan tugas sesuai dengan gondolanya:

Price Card harus lengkap

Barang pajangan harus tersusun rapi dan bersih.

Rak pajangan harus bersih.

Order barang kebutuhan sesuai dengan gondola.

Cek expired

18. Karyawan harus melaksanakan tugas/ intruksi dari Kepala Toko sebagai perpanjangan

tangan dari Pimpinan diatasnya.

19. Karyawan tidak boleh memberitahukan segala informasi tentang toko masing-masing k

epada pihak luar.

20. Karyawan dilarang membunyikan music terlalu keras, lagu dangdut, lagu rock.



13. SANKSI
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Jika tidak melakukan Standar Operasional Prosedur di atas maka akan dikenakan:

1. Peringatan Lisan

Peringatan lisan dilakukan apabila terjadi pelanggaran aturan-aturan tersebut diatas.

2. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis dilakukan apabila sudah 3 (tiga) kali mendapatkan peringatan lisan, 

dan masih melakukan pelanggaran.

3. Skorsing

Skorsing dilakukan apabila karyawan sudah mendapatkan Peringatan tertulis tingkat III

, dan masih melakukan pelanggaran.

Skorsing dilakukan dalam jangka batas waktu tidak tertentu.

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan apabila sudah melalui masa Skorsing.



TERIMA KASIH
SELAMAT BERKARYA 


