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DALAM 

HUBUNGAN INDUSTRIA



POKOK BAHASAN

1. Apa itu Keluh Kesah

2. Macam – macam Keluh  Kesah

3. Alur dan tahap penyelesaian pengaduan Keluh Kesah

4. Pendekatan sistimatis pengaduan Keluh Kesah

* Selidiki duduk perkara

* lakukan penyelidikan

* susun perencanaan

5. Dasar Hukum 

6. Diskusi Kelompok dan presentasi hasil diskusi 

Kelompok 



A. APA ITU KELUH KESAH

Berbagai masalah yang timbul dalam proses 

hubungan kerja yang tidak sesuai dengan PP, 

PKB dan Norma Ketenagakerjaan, atau setiap 

perlakuan rekan kerja dan/atau pimpinan 

terhadap pekerja yang bertentangan dengan 

norma kerja dan HAM baik di rasakan oleh 

pekerja perseorangan (Keluhan Perseorangan) 

maupun sekelompok pekerja (Keluhan 

Kelompok)



B. MACAM – MACAM  KELUHAN

1. KELUHAN PERSEORANGAN :

a. Perlakuan tidak layak

b. Kurang perlengkapan/alat kerja/tidak sesuai

c. Dihambat untuk ijin meninggalkan pekerjaan meskipun 

telah memenuhi persyaratan

d. Perlakuan tidak menyenangkan dari rekan kerja

2. KELUHAN KELOMPOK :

a. Dipaksa melakukan lembur tanpa memberikan fasilitas 

b. Perlakuan kasar atasan terhadap setiap bawahannya

c. Tidak memberikan cuti haid pada setiap perempuan 

bawahannya.

d. Masalah terkait upah 

e. Kepesertaan Jamsostek



C. ALUR & TAHAP PENYELESAIAN KELUH KESAH

1. Pekerja membicarakan dengan atasan langsung secara 

tertulis dan jelas, supaya dapat di upayakan 

penyelesaiannya di internal bagian tersebut.

2. Dengan persetujuan atau sepengetahuan atasannya 

Pekerja dapat meneruskannya ketingkat atasan yang l

ebih tinggi, atau melalui SP

3. SP dapat melanjutkan kepada bersangkutan dengan dan d

alam hal tidak diperoleh penyelesaian maka 

dimusyawarahkan dengan Pihak Perusahaan.

4. Dalam hal tidak diperoleh penyelesaian maka dapat 

ditempuh Upaya penyelesaian sebagaimana ketentuan 

UU No.2 Tahun 2004



D. PENDEKATAN SISTIMATIS

1. SELIDIKI DUDUK PERKARA

a. Kumpulkan fakta terkait perkara

b. Lakukan wawancara mengenai:

• Apa yang terjadi

• Kapan terjadi

• Siapa yang terlibat

• Dimana kejadiannya

• Mengapa terjadi

c. Pertimbangkan kemana perkara akan di selesaikan

d. Pertimbangkan luas lingkup penyelesaiannya 

(intern depadrement, Bipartit, kemungkinan lebih lanjut)



2. LAKUKAN PENYELIDIKAN

a. Bagaimana pengaturan terkait hak – hak pekerja 

di PKB/PP

b. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku atau

dapat diberlakukan untuk  perkara tersebut

c. Apa kasus serupa pernah terjadi 

d.   Apa kebijakan SP/SB mengenai kasus tersebut

e. Bagaimana pendapat/perasaan anggota lainnya 

mengenai perkara tersebut



3. SUSUN PERENCANAAN 

b. Bagaimana seharusnya perkara diselesaikan

c. Bagaimana kemungkinan keterlibatan anggota SP/SB

c. Pembuatan rencana strategi dan  persiapan data  serta argumen

a. Sasaran yang ingin dicapai



E. DASAR HUKUM

1. PKB

2. KEP No.15 MEN Tahun 1994

3. Undang – Undang No.02 Tahun 2004



1. PKB SEBAGAI DASAR HUKUM PROSEDUR 

PENYAMPAIAN KELUH KESAH

a. Harus dibuat dalam bentuk tertulis dan atas persetujuan 

pihak SP & Managemen

b. Ditetapkan adanya ketentuan jenjang/alur/tahapan 

penyelesaian keluhan

c. Diakunya hak SP sebagai wakil dari pekerja

d. Ada ketentuan dan penetapan jangka waktu 

penyelesaian

e. Kesepakatn para Pihak untuk menyelesaiakan Keluh 

Kesah sebagaimana ketentuan perundang undangan. 



2.KEP No.15 MEN TH 1994

Pasal 3:
Penyelesaian Keluh Kesah sebelum menjadi perselisihan hubungan

industrial dan PHK :

a. Dilakukan di tingkat perusahaan secara Bipartit dengan

prinsip musyawarah untuk mufakat oleh pekerja itu

sendiri atau melalui atasannya dengan Pengusaha;

b. Penyelesaian keluh kesah sebagaimana dimaksud huruf

a,dapat dilakukan melalui pengurus SP yang terdaftar di

Depnaker/organisasi pekerja lainnya.

c. Pengusaha dan Pekerja wajib mengupayakan agar keluh

kesah yang timbul tdk menjadi perselisihan hubungan

industrial/PHK



3. UNDANG - UNDANG  NO 2 TH 2004

PENGUSAHA
PEKERJA /

SERIKAT PEKERJA PERSELISIHAN

BIPATRIT

Max. 30 Hari (Ps. 3 (2))SEPAKAT TIDAK SEPAKAT

PERJANJIAN BERSAMA

Didaftarkan ke PHI pada 

PN setempat

Akta Bukti 

Pendaftaran 

Perjanjian Bersama

RISALAH 

PERUNDINGAN

RISALAH 

PERUNDINGAN


