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MENGUATKAN 
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PERJANJIAN 

KERJA BERSAMA 

Dipersiapkan oleh Indah Budiarti 

Dokumen ini diproduksi untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serikat pekerja. Isi dan materi yang terdapat dalam 

dokumen ini berasal dari berbagai sumber dan ditulis oleh Indah Budiarti, Communication Coordinator, PSI Asia Pacific 
Office (direvisi Maret 2018). Dokumen ini dapat diperbanyak dengan bebas demi kepentingan pendidikan dan pelatihan 

serikat pekerja, tetapi jangan lupa untuk mencantumkan nama sumbernya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

indah.budiarti@gmail.com atau kunjungi: http://unionism.wordpress.com/  
 

Isi tulisan dari dokumen ini adalah tanggungjawab penulis semata dan bukan merupakan pernyataan atau nilai dari 
organisasi dimana beliau bekerja 
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Memahami prinsip negosiasi dan perjanjian kerja bersama  

 
 

Setiap orang melakukan negosiasi sebagai suatu 

yang mendasar setiap harinya, kita memulai 
negosiasi sejak kita masih bayi pada waktu kita lapar 

ada kode tertentu dalam tangisan yang mengatakan 
kita lapar. Kita juga melakukan negosiasi dengan 
keluarga kita seperti apa yang akan kita makan pada 

waktu makan malam, siapa yang akan mencuci 
piring, dan film apa yang akan kita lihat, serta 

dimana kita akan menontonnya.  
 

Kita juga melakukan pada waktu kita berada dipasar untuk membeli sesuatu barang disana. 
Kita juga melakukan negosiasi pada waktu kita akan membeli kendaraan – sepeda motor 
atau mobil dan juga pada waktu kita membeli rumah. Sangat jarang kita melalui hari tanpa 

melakukan negosiasi, kecil ataupun besar proses negosiasi tersebut adalah kita lakukan 
untuk diri kita sendiri. 

 

Menurut Michel Newman negosiasi adalah “ proses dimana dua atau lebih kelompok 

yang mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda berkumpul bersama untuk 

pencapaian kesepakatan “. Dan anda harus menyadari bahwa prinsip dan dasar dari 

negosiasi adalah seni bujukan (art of persuasion). 
 

Format negosiasi yang paling berat adalah melakukan negosiasi atas nama orang lain atau 
mewakili orang lain, atau dalam serikat pekerja kita sebut dengan Perjanjian Kerja Bersama 
atau biasa disebut dengan PKB (dalam bahasa Inggeris disebut dengan CBA atau Collective 

Bargaining Agreement).  

 

PKB adalah semua perjanjian tertulis sehubungan dengan kondisi – kondisi kerja yang 
diakhiri dengan penandatangan oleh pengusaha, kelompok pengusaha atau satu atau lebih 

organisasi pengusaha disatu pihak dan pihak lain oleh perwakilan organisasi pekerja atau 
perwakilan dari pekerja yang telah disyahkan melalui peraturan dan hukum nasional (ILO 

Recommendation No. 91 paragraf 2).  

 
Sedangkan menurut Undang-Undang no 13/2003 PKB adalah perjanjian yang merupakan 

hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau 

beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak 
dan kewajiban kedua belah pihak1. 
 

Hasil dari PKB adalah mengikat pihak – pihak yang bertanda tangan di dalamnya dan 
secara otomatis Peraturan Perusahaan (PP) tidak berlaku lagi dengan adanya perjanjian 

tawar menawar kolektif, kecuali nilai dari peraturan perusahaan tersebut lebih tinggi dari 
pada yang tercantum di dalam perjanjian tawar menawar kolektif (ILO Recommendation 

91 paragraf 3 (1), (2) dan (3))2. 
 

Tujuan dari PKB adalah  

                                         
1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara 

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenaker 16/2011, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan 

antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dankewajiban kedua belah pihak. 
2 Lihat juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata 

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama 
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(1) menentukan kondisi – kondisi kerja dan syarat – syarat kerja;  

(2) mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja;  
(3) mengatur hubungan antara pengusaha atau organisasi pengusaha dengan organisasi 

pekerja/serikat pekerja.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Secara prinsip PKB akan berfungsi secara efektif bila kedua belah pihak 
melaksanakan dengan prinsip itikad yang baik dan sukarela (the principle of good faith 

and voluntary bargaining) dalam pencapaian suatu kesepakatan.  Hal itu  berarti 

bahwa: 

 

 
(1) pengakuan atas perwakilan 

organisasi – union recognition  

(2) terbangun dan terpeliharanya 

hubungan kepercayaan kedua belah untuk 
pencapaian negosiasi yang konstruktif dan 
sungguh – sungguh;  

(3) penundaan yang tidak pada 
tempatnya dalam penyelenggaraan 

negosiasi dapat dihindari;  
(4) kedua belah pihak memahami 

bahwa perjanjian tersebut mengikat;  
(5) serikat pekerja/organisasi pekerja 

dapat memilih sendiri perwakilannya 

dalam pelaksanaan pembuatan PKB tanpa 
ada intervensi dari pihak – pihak yang 

berwenang, pemerintah, atau dibawah 
kontrol dari pengusaha atau organisasi 

pengusaha.  
 
 

 

 

Negosiasi menjadi dasar penting dalam perjanjian kerja bersama 
 
 

 
 Negosiasi atau berunding adalah cara terbaik dalam 
penyelesaian atau mencari jalan keluar antara kedua 

belah yang berbeda kepentingan dan kebutuhan dalam 
mendapatkan kesepakatan. Dalam negosiasi pembuatan 

PKB ditempat kerja, hasil perundingan bersama 
bukanlah hanya suatu penandatanganan kesepakatan 
yang dapat diterima bersama oleh kedua pihak, tetapi 

sebagai bentuk dari penyelenggaraan demokrasi di 
tempat kerja. 

 
Demokrasi ini dicerminkan bahwa hubungan industrial 

ditempat kerja yaitu peraturan kerja dan kondisi kerja 
dan segala hal yang secara langsung berdampak pada 
pekerja disepakati atas dasar persetujuan bersama.  
 

Berunding bersama adalah suatu hak dari para pekerja 
yang memberikannya suara mengenai bagaimana 

 

Singkatnya, berunding bersama itu adalah prosedur melalui mana upah 

dan kondisi kerja dari para pekerja akan ditentukan melalui persetujuan 

yang ternegosiasi antara organisasi para pekerja atau wakil terpilihnya 

dengan para pengusaha. Organisasi pekerja yang didirikan untuk tujuan 

berunding bersama tersebut harus dengan sendirinya bersifat independen 

serta bebas dari campur tangan para pengusaha 
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kehidupan kerjanya akan diatur. Seperti hak untuk membentuk serikat dan hak atas kerja 
delapan jam sehari misalnya, hak untuk berunding bersama ini membutuhkan waktu lama 

sebelum ia diakui oleh pemerintah maupun pengusaha. 
 

 

Apa saja yang dirundingkan dalam pembuatan PKB: 
 

(1) kondisi – kondisi dan syarat – syarat kerja 

 pengupahan 

 jam kerja, kerja malam dan libur 

 hal – hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan 

 jaminan sosial, perumahan, waktu luang/istirahat 

 promosi jabatan 

 pemindahan, 

 pemutusan hubungan kerja   

 pendidikan dan pelatihan 

 dan sebagainya 

 
(2) mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja; 

 

(3) mengatur hubungan antara serikat pekerja dengan pengusaha/organisasi pengusaha. 
 

(4) Pengakuan serikat pekerja dan fasilitas 
 

 

Mengapa berunding untuk PKB penting bagi pekerja? 

 
 

 Industri atau perusahaan adalah kombinasi 

dari modal, manajemen dan pekerja. Mereka 
adalah suatu kesatuan yang terpisah dan 

mempunyai motivasi yang berbeda pula.  
 
Pemodal  adalah yang menanamkan modal 

perhatian utama mereka adalah untuk 
mendapat keuntungan semaksimal mungkin. 

Manajemen selalu berada disana untuk 
melindungi kepentingan dari para pemodal. 

Pada prosesnya, pekerja selalu menjadi korban 
ekploitasi mereka. Sebagai partner dari 
industri, pekerja menginginkan keadilan dan 

mendapatkan haknya  sebagai hasil pelaksana 
industri.  

 
Tentunya pekerja mempunyai kekuatan untuk menghilangkan permasalahan tersebut 

seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan kesehatan,  keselamatan kerja 
dan sebagainya. Tetapi secara individul pekerja tidak mampu untuk berjuang atas hak – 
haknya melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen dimana mereka 

mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh.  
 

Pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan, pekerja tidak akan 
banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif 

mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja, 
meningkatkan produktifitas perusahaan, berusaha keras untuk memperbaiki dan 
memelihara mata pencaharian, meningkatan pengupahan, status sosial ekonomi, 

kesejahteraan yang lebih baik dan upah – upah lainnya. Jadi organisasi yang dibutuhkan 
disini adalah serikat pekerja.  Melalui serikat pekerja segala aspirasi atau kepentingan 

pekerja disampaikan kepada pengusaha melalui negosiasi yang di sebut dengan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB).  
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Berserikat dan berunding bersama adalah hak pekerja yang dilindungi secara hukum, 
melalui Konvensi ILO No. 87/1948 yang telah diratifikasi oleh pemerintah, lalu melalui 

UU No. 21/2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh juga memberikan ruang dan 
perlindungan pada setiap pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat 

pekerjanya. Konvensi ILO No. 98/1949 tentang hak berorganisasi dan hak untuk 
melakukan perundingan kerja bersama juga telah diratifikasi, konvensi ini memberikan 

peran perlindungan yang lebih luas dan hak serikat pekerja atas nama pekerja untuk 
melakukan perundingan dengan manajemen untuk perbaikan dan peningkatan syarat-syarat 
dan kondisi kerja. Ingat hak ini hak istimewa! Karena hak berunding untuk pembuatan 

PKB dengan manajemen hanya dimiliki oleh serikat pekerja bukan asosiasi profesi. 
 

Dampak positif dari PKB ini adalah  
(1) mendapatkan angkatan kerja yang berkualifikasi dan bermotivasi tinggi – 

produktifita kerja yang tinggi dan berkelanjutan;  

(2) perusahaam akan bisa berfokus pada pengembangan produk baru dan produksi 
teknologi;  

(3) mengurangi perselisihan antara pekerja dan pengusaha sehingga menciptakan 
suasana kerja yang damai;  

(4) menekankan kepada serikat pekerja untuk mengurangi penggunaan mogok kerja dan 
lebih mengemukakan perundingan – negosiasi.  

 
Hati dan jiwa serikat pekerja adalah pengakuan dan PKB, dalam pengakuan serikat pekerja 
oleh pengusaha atau organisasi pengusaha akan terjadi PKB demikian juga sebaliknya, PKB 

menghasilkan pengakuan akan serikat pekerja.     
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bagaimana memulai negosiasi? 
 

 

Untuk mencapai suatu proses negosiasi yang efektif ada 6 (enam) langkah yang perlu 
diperhatikan dan penting: 
 

(1) PERSIAPAN: Persiapan adalah dasar dari suatu negosiasi yang efektif, dan 
tentunya untuk pencapaian sukses negosiasi. Persiapan mungkin akan memerlukan 

 
Mengapa berserikat itu penting? Diagram ini menunjukan perbedaan antara pekerja 

yang berserikat (union) mendapatkan upah lebih tinggi  dibandingkan pekerja yang tidak 
berserikat(non-union). 

Sumber: http://www.cobanc.org/content/organize 
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waktu beberapa hari atau minggu tergantung dari kondisi tuntutan yang akan 
diajukan: 

 

 mengetahui apa yang dipikirkan/diinginkan oleh pekerja adalah suatu 

persoalan yang paling penting, setiap orang harus terlibat didalamnya baik 
anggota ataupun bukan anggota (belum menjadi anggota), ini adalah strategi 

rekrutmen yang baik, sehingga serikat pekerja tetap relevan dalam memenuhi 
kebutuhan pekerja; 

 

 kumpulkan fakta – fakta: lakukan diskusikan isu-isu atau persoalan - 
persoalan dan pikirkan banyak kemungkinan pilihan yang bisa dicapai; 

 

 perkirakan apa yang pengusaha inginkan dalam negosiasi termasuk kondisi 

keuangan mereka; 

 

 pilih anggota yang sangat memahami lingkungan tempat kerja untuk hadir – 
memberikan informasi/masukkan; 

 

 jangan mempunyai terlalu banyak anggota dalam tim negosiasi3; 
 

 pastikan bahwa tim negosiasi tersebut mewakili dari lingkungan kerja 
(sebagai contoh kalau lingkungan tersebut lebih separo pekerja perempuan, 

sekurangnya tim tersebut mempunyai separo negosiator perempuan); 
 

 siapkan agenda, hal ini adalah penting untuk mencatat perencanaan tindakan 
dan selanjutnya untuk mencegah kesalahpahaman dan kesalahan, jika 

panduan yang jelas akan apa yang dilakukan tersedia, banyak waktu dan 
usaha akan dihemat. Agenda bisa formal atau informal. Jika pokok 
persoalan, jangkauan dan tujuan telah ditetapkan sebelumnya kebingungan 

dapat dihindarkan. Ini dapat bermanfaat untuk diingat bahwa kemajuan dari 
negosiasi adalah pengaruh penting melalui pembicara pertama. Satu jalan 

untuk menjamin posisi pembukaan yang kuat adalah dengan sukarela latihan 
singkat sebelum memulai negosiasi penuh.     

 
Persiapan yang memadai pada setiap negosiasi meliputi mempelajari kekuatan dan 
kelemahan kedua posisi bersama – sama dengan mempelajari kebutuhan kelompok lain dan 

cara-cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Negosiator yang sukses menyadari bahwa 
persiapan yang matang akan sangat berguna bagi suksesnya usaha, dan mereka juga 

menyadari bahwa tidak akan bernegosiasi bila tidak mempunyai persiapan yang matang, 
tetapi juga jangan takut untuk melakukan negosiasi  

 

(2) MEMBUAT TUNTUTAN 

 

 buat tuntutan dari serikat pekerja anda. Kemudian tentukan tuntutan dari pengusaha 
melalui mendengarkan tanpa menyela, melalui pertanyaan terbuka untuk mencari 

informasi yang banyak (gunakan metode siapa, bagaimana, mengapa, kapan dan 
apa); 

 catat seluruh informasi itu dengan cermat dimana anda bisa mengunakan informasi 
tersebut sebagai bahan rujukan dalam negosiasi; 

 

 

(3) MENGAJUKAN CARA PEMECAHAN MASALAH: Mengajukan cara 

pemecahan dan tawarkan konsesi kecil dengan menggunakan tehnik “ Jika/Maka “. 
 

Mencari pengganti usulan dari pengusaha. 

                                         
3 Perlu dicatat yang disiapkan tidak hanya tim negosiasi tetapi tim perumus PKB. Ketentuan tim negosiasi 

lihat Pasal 22 (1) Permenaker No 28/2014 Tentang TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN 

PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA 

BERSAMA, bahwa tim perunding paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh. Permenaker 

terlampir dibawah atau download disini untuk naskah aslinya: http://peraturan.go.id/permen/kemenaker-

nomor-28-tahun-2014.html  

http://peraturan.go.id/permen/kemenaker-nomor-28-tahun-2014.html
http://peraturan.go.id/permen/kemenaker-nomor-28-tahun-2014.html
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Anda harus siap untuk menyetujui suatu hal jika pengusaha juga akan menyetujui 

hal lainnya. 
 

Cobalah untuk tidak menggunakan kata “ TIDAK” dan cobalah untuk menawarkan 
cara lain untuk tuntutan mereka. 

 
 

(4) TAWAR MENAWAR 

 
Buatlah tawaran menggunakan tehnik “ Saya akan jika kamu akan”. 
 

Disini adalah waktu dimana semua konsesi ditukarkan. 
 
Jangan hanya menawarkan biaya yang diberikan untuk anggota kecil bila dibandingkan 

dengan yang diterima pengusaha........tetapi mencari dimana biaya yang dikeluarkan 
pengusaha masih kecil nilainya dari yang diterima anggota. 

 
Mencari nilai tawaran sesuai dengan kebutuhan kelompok lain dan kelompok anda. 

 
Ingatlah jika anda menyerahkan sesuatu dalam negosiasi dimana dengan biaya kecil 
ataupun tanpa biaya untuk pekerja tetapi bernilai bagi pengusaha pastikan bahwa anda akan 

mendapat imbalan. 
 

Banyak konsesi4 akan terjadi pada saat itu atau setelah saat – saat berakhir. 
 

Cobalah untuk lebih jelas apa yang disetujui tetapi jika hal ini tidak memungkinkan cobalah 
mencapai prinsip perjanjian sebagai contoh sesuatu yang anda pikirkan pihak lain akan 
mendapat penghargaan. 

 

(5) MENCARI KESEPAKATAN: Ringkas draft perjanjian dalam tulisan dan telitilah 

kembali. Jangan pernah berpikir bahwa pengertian yang anda miliki sama dengan 
pengusaha. Identifikasi secara jelas: 

 

 apa yang diminta dalam perjanjian; 

 siapa yang akan kena dampak dalam perjanjian ini; 

 bagaimana perjanjian ini dilaksanakan dan berapa kali akan berubah; 

 kapan perjanjian ini akan efektif; 

 dimana akan dijalankan perjanjian ini; 

 mengapa perjanjian ini penting; 

 
Buatlah tawaran akhir dan pastikan bahwa semuanya jelas. Konsep ringkasan anda sendiri, 

jangan mencoba pengusaha melakukan itu. 
 

Jika keputusan akhir tidak dapat dicapai ambil “ pada dasarnya” perjanjian dapat diperbaiki 
pada masa yang akan datang. Selalu mencoba dan biarkan pengusaha mencari nilai dalam 

negosiasi. Perkenankan mereka untuk merasakan seperti jika mereka mendapat perjanjian 
penting. 
 

(6) IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN: Hubungan dalam perjanjian adalah suatu 
proses hubungan yang berkelanjutan yang berarti bahwa bila PKB telah selesai dan 

ditanda tangani oleh kedua belah pihak bukan berarti hubungan itu berakhir, tetapi 
mereka mempunyai kewajiban untuk menerapkan (mengimplementasikan) dengan 

itikat baik dan benar. 
 

 pastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dan ditinjau dalam implementasinya, hasil 

dari perjanjian adalah bukan akhir. Tujuan dimana negosiasi dilaksanakan adalah 

                                         
4 Siapkan untuk kemungkinan konsesi. Konsesi selalu harus diperjual-belikan; jarang sekali konsesi diberikan 

tanpa memperoleh sesuatu sebagai gantinya. Coba untuk menukar konsesi Anda sesuatu yang nilainya sama 

atau lebih tinggi. Jika Anda menawarkan konsesi pertama, konsesi tersebut harus kecil dan bersifat sementara.  
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untuk mencapai hasil dari tindakkan. Perjanjian adalah tidak sukses sampai hal 
tersebut secara efektif diimplementasikan. Informasi yang adekuat dan penjelasan 

harus 

 disampaikan kepada mereka yang terkena dampak atau mereka yang membuat atau 

menjalankan perjanjian; 

 adakan pertemuan untuk mengumumkan kepada anggota dan usulkan kepada 
mereka untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut; 

 umumkan juga kepada yang lainnya bila mana diperlukan seperti serikat pekerja 
lainnya, masyarakat atau media. 
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TIGA TAHAPAN DALAM PROSES PERJANJIAN TAWAR MENAWAR 

KOLEKTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

TAHAP PERSIAPAN 
(Perencanaan dan Analisa) 

Pemilihan ketua dan anggota 

tim negosiasi dari pihak 

Serikat pekerja 

Pemilihan ketua dan anggota tim 

negosiasi dari pihak manajemen 

 

Persiapan: Analisa data 

 Pemilihan bahan – 

bahan  isi Perjanjian 

 Perencanaan strategi 

Persiapan: Analisa data 

 Pemilihan bahan – bahan  

isi Perjanjian 

 Perencanaan strategi 
 

TAHAP PERUNDINGAN 
Peraturan Perundingan 

Pertukaran Tuntutan Ekonomi dan Non-Ekonomi 

Sikap, 

Pertukaran proposal dan konter proposal 

TAHAP RESOLUSI 
Perjanjian 

Pengesahan oleh anggota 

serikat pekerja 

Kontrak – Penanda 
tanganan Perjanjian  

Kemelut-Krisis 

Jalan Buntu 

Aksi – Mogok atau 
tidak boleh bekerja 

Pemecahan Jalan 
Buntu 

Perjanjian 

Pengesahan oleh anggota 

serikat pekerja 

 

Kontrak – Penanda 

tanganan Perjanjian  

 

atau

uu

Mengganti tim 

perunding 

Sumber Bagan: Michael R. Carrel & Christina Heavrin “Labor Relation and Collective 
Bargaining”, sixth edition, halaman 175 
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KERANGKA ISI PERJANJIAN TAWAR MENAWAR KOLEKTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber bagan: Modernisasi hubungan industrial di Jerman-Kecenderungan dan perspektif,Peter Mayer dan 

Erwin Schweisshelm –FES Jerman, Halaman 3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

PENGUSAHA/ASOSI
ASI PENGUSAHA SERIKAT PEKERJA 

Perjanjian tawar menawar kolektif menentukan: 

 Hak dan kewajiban para pihak 

 Kesimpulan, isi dan pemutusan kontrak 

 Pertanyaan tentang perusahaan atau UU konstitusi 
kerja 

Perjanjian Kerangka: 

Berisi ketentuan tentang 
kondisi kerja seperti 

waktu kerja, liburan, 
surat peringatan, waktu 

pemberitahuan, jadwal 
kerja, dsb 

Perjanjian Kerja 

Umum: 

Menentukan 

perbedaan upah dan 
kelompok gaji sesuai 

dengan uraian 
jabatan, dsb 

Perjanjian upah & 

gaji: 

Berisikan tingkat 

upah/gaji, tunjangan, 
pembayaran bonus 

dan pembayaran 
tambahan, dsb 

Waktu Validitas: berapa tahun……… 

Penanda tanganan kontrak pihak – pihak terkait 
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Informasi sebagai kekuatan penting dalam proses negosiasi 
 

 

Kita hidup dalam jaman informasi dimana 
pengetahuan adalah kekuatan, informasi yang terkini 

adalah dasar dan esensial untuk setiap aspek kegiatan, 
informasi adalah kekuatan dalam proses negosiasi.  
 

Melalui pertukaran informasi kelompok yang 
bernegosiasi dapat membujuk dan meyakinkan satu 

sama lainnya dalam proses pencapaian perjanjian. 
Oleh karena itu informasi adalah elemen penting 

dalam negosiasi. Sebelum kedua belah pihak duduk untuk melakukan negosiasi terlebih 
dahulu mereka mengumpulkan berbagai informasi yang memungkinkan mereka saling 

mengetahui kelemahan dan  kelebihan yang dimiliki, tuntutan dan konsesi yang akan 
diajukan dan juga dalam mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung 
dalam proses negosiasi.  

 
Karenanya akan sangat bermanfaat untuk mempelajari pentingnya informasi,  ada tiga 

tingkat dalam proses negosiasi, yaitu: 
 

(1) sebelum negosiasi (Before Negotiation); 

(2) selama negosiasi (During Negotiation), dan;  

(3) setelah negosiasi (After Negotiation). 

 
 

Sebelum negosiasi (Before Negotiation): Pada proses ini para tim negosiasi harus 
memahami atau familier dengan standard dan prosedur negosiasi. Sumber informasi dapat 

kita dapatkan dari sumber undang-undang/peraturan pemerintah yang berlaku dan 
konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh negara kita, misalnya ratifikasi konvensi ILO no. 
87 dan 98 yang mengemukan tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak 

berorganisasi dan hak untuk melakukan perundingan bersama, Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja No. 28/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan 

serta Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan lain sebagainya. 
 

Secara umum serikat pekerja mengumpulkan informasi melalui pertemuan dengan anggota 
ditempat kerja dan melalui daftar pertanyaan (misal buat questionnaire) yang diajukan 

kepada anggota sebagai maksud untuk mengetahui dan menegaskan kebutuhan jangka 
pendek dan jangka panjang anggota dan mendaftarkannya sebagai prioritas kebutuhan. Ada 
beberapa serikat pekerja melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi sebagai 

maksud untuk meneguhkan keadaan yang sebenarnya sebelum mereka duduk bersama 
dengan pengusaha dalam perundingan.  

 
Penelitian itu bisa melalui bermacam-macam laporan yang dikumpulkan, contoh-contoh 

PKB dari perusahaan lain yang sejenis atau berbeda dan perjanjian-perjanjian lainnya dan 
bisa juga melalui interview dengan orang yang ahli atau berpengalaman dibidangnya. Bila 
informasi telah dikumpulkan yang kita perlukan selanjutnya adalah menganalisanya: 

 

 menilai standard dan prosedur dari negosiasi; 

 meneguhkan bukti-bukti atas fakta-fakta yang didapatkan untuk 
membenarkan tuntutan; 

 menyajikan fakta-fakta setelah menganalisa informasi yang dikumpulkan; 

 menilai kekuatan dan kelemahan lawan (analisa pasar, kepemilikan, level 

pengajian, keuntungan, kondisi kerja dsb) sebagai maksud untuk meneguhkan 
argumentasi anda. Dan juga mengidentifikasi persoalan -persoalan yang 
mempengaruhi kelompok; 

 menyarankan sebagai pilihan-pilihan alternatif dan kapan negoisasi 
diperlukan untuk mencapai kesepakatan; 
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Checklist (daftar acuan) yang perlu anda ketahui atau pertimbangkan 
 

 Kumpulkan semua fakta-fakta dan 
informasi, misal survey gaji, 

keuntungan dan kondisi yang 
disediakan untuk pekerja pada 

pekerjaan yang serupa, hukum dan 
peraturan sehubungan dengan 
kondisi kerja, kumpulan PKB dari 

dari perusahaan lain dsb. Bila sudah 
memiliki PKB, gunakan untuk 

menilai dan 
memperbaiki/menambah klausal 

sesuai dengan kondisi terkini. 

 Apa yang anda inginkan? 

 Apa yang anda butuhkan? 

 Buat daftar pilihan 

 Mengetahui alasan 

 Pikirkan alasan mereka (pengusaha) 
 

 Pikirkan taktik anda (persoalan apa 
yang perlu didiskusikan pertama 

kali) 

 Akankah tim negosiator dari 
pengusaha dapat menjawab 

pertanyaan anda? 

 Tentukan siapa yang akan berbicara 
(putuskan siapa yang akan 

berbicara dalam persoalan ini atau 
itu, siapa yang akan menulis atau 

membuat catatan dsb) 

 Dimana pertemuan akan 
dilaksanakan ? waktu pertemuan ? 

 Informasi dari penelitian tentang 
perusahaan; kondisi saat ini dan 

proyeksi kedepan kondisi finasial 
perusahaan.  

 Organisir dukungan dari anggota. 

 

 

 

Selama negosiasi (During Negotiation): Ketika dua kelompok yang mempunyai 
kepentingan sama atau konflik duduk bersama dalam negosiasi disana terjadi suatu 

kejadian dimana orang-orang menghabiskan waktu dan tenaga mencoba untuk mengerti 
atau memahami harapan-harapan (bisa dibaca sebagai tuntutan) satu sama lainnya. Sangat 

sering negosiasi disimpangkan dan kelompok-kelompok dijerat dengan persoalan, yang 

dimana akan menjadi halangan bagi pencapaian kesepakatan. Pada tahapan ini 

komunikasi adalah tahapan yang penting, terdapat tiga masalah besar dalam komunikasi 

yang mempengaruhi negosiasi: 
 

 mungkin negosiator tidak berbicara dengan satu sama lainnya, atau mungkin 
berbicara sedikit tetap tidak  dapat dimengerti. Negosiator mungkin berbicara 

jargon5, kata-kata basi atau hanya mengoceh yang tak ada arti; 

 mungkin negosiator berbicara secara jelas, tetapi mungkin mereka tidak saling 

mendengar sebagai contoh tidak menyimak apa yang dikatakan; 

 mungkin terdapat kesalahpahaman satu sama lainnya. 

 

Oleh karena itu pencarian informasi adalah sangat penting dalam proses negosiasi sebagai 
maksud untuk memperjelas kesangsian, mengatur harapan (tuntutan) yang dimana anda 

butuhkan dalam informasi. Tidak hanya informasi anda tetapi harus mencari tahu apa yang 
lawan kita ingin diketahui dan rasakan.  
 

Bagaimana caranya mendapatkan informasi selama pada waktu negosiasi? Yaitu melalui 
mengajukan pertanyaan dan mencari klarifikasi dari rekan-rekan kita.  

 

Separo dari negosiasi adalah kesabaran mendengarkan dengan penuh minat dan 

perhatian. Hal ini akan membantu negosiator dalam mencapai hal-hal tersebut dibawah ini: 

 

 mendapat informasi yang dibutuhkan secara lebih detail; 

 menampakan kelemahan argumentasi kelompok lain; 

 melalui pertanyaan dapat mengambil alih diskusi; 

                                         
5 Dalam kontek ini pemilik perusahaan atau wakil manajemen masih menganggap tim negosiator dari serikat 

pekerja sebagai anak buah mereka (atau bawahan mereka) bukan pengurus yang menwakili sekian ratus/ribu 

pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 
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 pertanyaan dapat sebagai alternatif penerimaan terhadap ketidaksetujuan secara 
langsung; 

 pertanyaan mempertahankan pihak lain aktif dan mengurangi waktu berpikir 
mereka; 

 pertanyaan bisa memberikan anda tempat bernafas dan mengijinkan anda untuk 

mempersiapkan diri. 
 
Jika orang mempunyai kepercayaan dalam komunikasi satu sama lain, maka negosiasi 

menjadi sangat mudah. Hubungan perseorangan antara kelompok negosiasi adalah juga 
sangat penting untuk efektifnya komunikasi. Pemahaman, harapan dan pengalaman setiap 

orang harus diklarifikasikan melalui pertukaran informasi selama negosiasi.  
 

Hal ini akan membantu para negosiator untuk mengenali fakta-fakta dan asumsi- asumsi 
dalam pernyataan yang dibuat selama/pada waktu negosiasi. Selama/pada waktu negosiasi 

setiap kelompok akan membuat banyak pernyataan yang berlebihan, beberapa diantaranya 

mungkin asumsi-asumsi, beberapa diantaranya adalah fakta-fakta. Asumsi yang tidak dapat 
dibantahkan akan menjadi fakta, dan bisa menjadi diterima oleh pihak lain. Tetapi, akan 

lebih baik jika membuat pernyataan berdasarkan pada fakta-fakta selama pada waktu 
negosiasi untuk menguatkan argumentasi anda, dan juga mencegah kehilangan muka yang 

berakhir pada dasar ketidakpercayaan. 
 
Sebelum anda menyampaikan argumen balik satu hal yang harus diperhatikan yaitu 

pendapat-pendapat dan ide-ide dari lainnya dan mencari klarifikasi untuk menyelidiki 
pendapat atau ide tersebut! Lalu teguhkan argumentasi untuk menyamakan pendapat dari 

kelompok lawan dan akhirnya mengangkat argumentasi anda tersebut. Jangan terlalu 
berlebihan atau luar kontek; lakukan secara mendalam yaitu langsung pada proposal dan 

penjelasannya untuk menghindari kebingungan. Ingatlah untuk menyimpulkan sebelum 
anda mengakhiri dan mengulangi apa yang anda pahami untuk menghindari kesalahpaham 
dan kebingungan dikemudian hari. 

 

 

Checklist (daftar acuan) yang perlu anda ketahui atau pertimbangkan 
 

 Sopan tetapi tegas 

 Juru bicara serikat pekerja harus 
bisa mengontrol tim serikat pekerja 
sebagai contoh bagaimana 

memimpin, mengetahui jika atau 
kapan untuk menunda. Break atau 

menangguhkan diskusi adalah 

sangat membantu dalam 
memecahkan kebosanan atau 

ketegangan selama waktu diskusi. 
Dimana tersedia waktu untuk 

mempertimbangkan kemajuan 
proposal-proposal baru dari kedua 

belah pihak tim dan mencegah 
keputusan yang terburu-buru. 

 Tanyakan kepada manajemen atas 

posisi mereka, sejauhmana 
kewenangan yang mereka miliki 

dalam proses negosiasi tersebut. 

 Menyimak secara hati – hati dan 
menanyakan pertanyaan (pada 

waktu yang tepat!) untuk 
memperoleh banyak informasi dan 

memahami posisi mereka secara 
jelas. 
 

 

 Uraikan posisi anda secara 

sederhana dan jelas. Katakan apa 
yang anda ingin mereka lakukan 
dan mengapa. 

 Jawab pendapat-pendapat 
manajemen. 

 Dengarkan tawaran manajemen, 
dapatkan tawaran tegas dari mereka 
jika memungkinkan. 

 Jangan membelokan persoalan 
(tetap bertahan pada pendapat). 

 Pastikan seseorang membuat 

catatan atau merekam. 

 Konfirmasikan kesepakatan yang 
telah dicapai. Buat ringkasan 

diakhir kesepakatan. 

 Jika prasyarat yang paling akhir 
atau yang terbaik tidak dapat 

dicapai, katakan bahwa hal tersebut 
akan dibawa kembali ke 

anggota/serikat pekerja untuk 
mendapatkan pertimbangan. 
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Setelah negosiasi (After Negotiation): Laporan rapat dalam negosiasi secara umum 

didokumen sebagai laporan dan pertukaran antara kelompok negosiasi untuk tujuan 
dokumentasi. Segera setelah pertemuan negosiasi informasi adalah wajib adalah untuk 

menganalisa keuntungan dan kehilangan, minimum dan maksimum serta harapan-harapan 
(tuntutan) setiap kelompok. Dengan informasi ini dapat dipikirkan pilihan dan alternatif 
untuk diusulkan pada pertemuan selanjutnya sebagai tawaran jika anda tidak dapat 

mencapai kesepakatan.  
 

Informasi setelah negosiasi adalah juga sangat penting untuk tujuan dibawah ini: 

 mendokumentasikan apa yang telah disetujui; 

 menyiapkan laporan pada pihak-pihak yang berwenang; 

 memasukkan semua perjanjian pada dokumentasi; 

 memperinci negosiasi untuk keperluan yang akan datang. 
 

 

Checklist (daftar acuan) yang perlu anda ketahui atau pertimbangkan 
 

 Apa yang tidak anda ketahui yang dimana anda harus mengetahui? 

 Diskusi langkah apa berikutnya yang dibutuhkan dan atau yang memungkinkan. 

 Siapkan laporan dan rekomendasi tindakan selanjutnya jika dibutuhkan. 

 Buat laporan kembali kepada anggota dan serikat pekerja segera mungkin. 

 Ambil tindakan lanjutan sebagai/jika wajib. 

 Simpan dokumen hasil perjanjian. 

 Pastikan apa yang disetujui, yang telah terjadi. 
 

 

 

 

 

Negosiasi adalah ketrampilan dan kepercayaan 
 

 

Negosiasi adalah ketrampilan  dimana setiap orang dapat mempelajarinya dan 
mempraktekkannya. Tetapi untuk mencapai kesuksesan negosiasi dibutuhkan ketrampilan 

atau kemampuan seperti yang tertera dibawah ini: 
 

 kemampuan untuk menetapkan tingkatan tujuan, namun fleksibel dalam beberapa 
hal tertentu; 

 kemampuan menjelajahi kemungkinan dari luasnya tingkat pilihan; 

 kemampuan untuk mempersiapkan dengan baik dan matang;  

 kemampuan dalam menyiapkan diri dalam kondisi fisik yang tetap baik dan sehat 
sehingga anda dapat menampilkan daya imajinasi dan siap bila ada hal yang tidak 
kita bayangkan muncul; 

 kemampuan mengelola emosi, biarkan lewat semua tuduhan, serangan, ancaman 
atau ultimatum. Buatlah lawan untuk menyerah/tunduk tapi tanpa mempermalukan 

atau membuat mereka marah dan terhina; 

Harus diperhatikan selama proses negosiasi 

 Jangan pernah berselisih didepan manajemen; 

 Lakukan penundaan bila mana perlu; 

 Jangan pernah membuat kesepakatan lebih dahulu tanpa mempertimbangkan 

anggota – anggota/serikat pekerja bukan komoditi; 

 Jangan pernah bernegosiasi sendirian. 
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 kemampuan untuk memelihara hubungan (jangka panjang) dengan lawan dalam 
mencoba memecahkan persoalan untuk pencapaian kesepakatan, fokuskan sebagai 

rekan dalam memecahkan permasalahan bukan lawan; 

 kemampuan untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan pada kelompok 
lawan; 

 kemampuan menetapkan prioritas; 

 kemampuan untuk mengumpulkan informasi; 

 kemampuan dalam komunikasi; mendengarkan secara aktif, menanyakan 

pertanyaan, membaca bahasa tubuh, kemampuan menghadapai perasaan, berbicara 
dan merespon secara tegas ; 

 kemampuan untuk menyiapkan kesabaran, melakukan penundaan bila sekiranya 

belum menemukan kesepakatan ; 

 kemampuan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri dan lawan; 

 mengetahui BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement6), singkatan ini 

berasal dari Harvard Negosiasi Proyek. Sebelum memulai negosiasi, ketahui lebih 
dahulu apa pilihan-pilihan kita (Options), dapatkah kita menyelesaikan kesepakatan 
ini, kalau misalnya tidak apakah kita mempunyai pilihan lainnya, siapa saja yang 

pro dan kontra akan pilihan-pilihan tersebut? INGAT, jangan hanya berhenti disitu 
saja, kita juga harus mempertimbangkan BATNA lawan kita; 

 dalam negosiasi yang terpenting adalah menikmati proses negosiasi tersebut – enjoy 

the process of negotiation. Negosiasi adalah proses bukan peristiwa, disana ada langkah-

langkah persiapan yang bisa diprediksi, menciptakan iklim, identifikasi kepentingan 

dan pemilihan hasil dimana kita akan pergi melaluinya yaitu dalam negosiasi. 
Dengan praktek, kita akan mendapatkan ketrampilan dalam kemudahan langkah 

demi langkah dari proses itu. Jika ketrampilan kita meningkat, kita akan mengetahui 
bahwa negoisasi dapat menjadi suatu kesenangan.  

 
Hal yang maksudkan diatas adalah kemampuan yang dapat digunakan, tidak hanya dalam 
negosiasi tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi perlu diingat disini bahwa 

kemampuan untuk mempengaruhi dan membujuk adalah salah satu ketrampilan yang 
penting sebagai proses negosiasi yang efektif.   

 
Negosiasi adalah juga suatu proses kepercayaan yaitu dimana keduabelah pihak perunding 

mengakui keberadaan (recognition) dan kekuatan masing-masing (power). Tanpa ada rasa 

kepercayaan perundingan tidak akan pernah terjadi atau akan diselewengkan. Building of 

trust atau membangun kepercayaan adalah penting demi efektif dan efisiennya perundingan. 

Kita harus selalu mengingat bahwa hubungan pekerja/serikat pekerja dengan 
manajemen/perusahaan adalah hubungan jangka panjang (longterm relationships) yang harus 

selalu dibangun dan dipelihara dengan penuh kepercayaan demi tercapainya suatu 
hubungan industrial yang damai dan harmonis “peaceful industrial realtionships”. 

 

Prinsip negosiasi yang juga harus selalu dipegang oleh negosiator adalah:  

 orang –  yaitu separate people from problem yang artinya bahwa hindarlah persoalan 

personal, fokuskan persoalan kepada isu/isu atau tuntutan proposal yang diajukan 
oleh para pihak. 

 Kepentingan – bahwa hasil perundingan tersebut yang nanti akan disepakati adalah 
menyangkut kepentingan orang banyak dan kepentingan jangka panjang. 

 pilihan untuk mencari jalan keluar – setiap perundingan pasti harus ada 

kesepakatan baik untuk saling setuju, sepakat untuk tidak saling sepakat, ataupun 
jalan buntu. Pilihan jalan buntu tentunya harus dihindari kalau kita mengingat dua 
hal diatas atau prinsip perundingan pada umumnya karena bagaimanapun akan 

selalu ada alternatif untuk mencapai kesepakatan. 

 berfokus pada tujuan – hal ini untuk menghindari perdebatan yang tidak berarti dan 

untuk penyelesaian perundingan secara efektif dan efisien. 
 

                                         
6 BATNA - "Alternatif Terbaik Untuk Perjanjian Bernegosiasi".  
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Pendekatan menang - menang    
 

 
                                                                                                                                                                                                                               

Ada empat hasil negosiasi7 yang mungkin terjadi yaitu: 
 

1. Menang - Kalah (Win-Lose): salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar 

hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan 
hasil apa-apa atau mencapai hasil yang sangat kecil. 

 
Contoh: Suatu serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15 persen. Pihak pengusaha tidak 

menawarkan apa-apa. Jika hasil akhirnya adalah serikat pekerja memperoleh kenaikan 15 persen, 

maka serikat tersebut telah menang dan pihak pengusaha telah kalah. 

 

2. Kalah – Menang (Lose - Win): salah satu pihak 
tidak mendapatkan hasil apa-apa atau mencapai hasil 
yang sangat kecil hasil dari rencana yang diharapkan, 

sementara pihak lainnya mencapai seluruh atau 
sebagian besar . 

 
Contoh: Suatu serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 

15 persen. Pihak pengusaha tidak menawarkan apa-apa, Jika hasil 

akhirnya adalah tidak ada kenaikan, maka pihak pengusaha telah 

menang dan serikat pekerja tersebut telah kalah. 

 

3. Kalah – Kalah (Lose – Lose): pihak-pihak yang berunding gagal mencapai 
kesepakatan.pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan , 

tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan konflik atau 
pertentangan yang dapat berkembang mencapai tahap mogok atau macet (lockout). 

 
Contoh: Pihak serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Pihak pengusaha menawarkan 

2%. Masing-masing pihak mempertahankan posisi awalnya sehingga negosiasi macet dan berakhir 

dengan mogok kerja. Baik pihak pekerja dan pengusaha kehilangan penghasilan mereka karena 

produksi terhenti. 

 

4. Menang – Menang (Win – Win): kedua belah pihak mencapai hasil sebagian dari 

posisi tuntutan dan penawaran pertama mereka 

 
Contoh: Serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Pihak pengusaha menawarkan 2%. 

Melalui persuasi dan kompromi, maka akhirnya disepakati kenaikan sebesar 8%. Target kedua kedua 

belah pihak telah bergeser dari posisi awal, namun tidak harus sampai pada hasil dimana kedua-

duanya kalah. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pendekatan menang-menang adalah mengubah konflik dari permusuhan dan menjadi 

kerjasama. Ini adalah pergeseran yang sangat kuat dari suatu sikap dimana mengubah 

secara keseluruhan rangkaian komunikasi. Pendekatan menang – menang secara langsung 

mengatakan bahwa ” I want to win and I want you to win too”, tetapi tantangannya 

adalah bagaimana mewujudkannya.  
 

Startegi penting dalam pendekatan menang-menang adalah: 
 

                                         
7 Silahkan baca buku ILO “Negosiasi Efektif, Sebuah Panduan Praktif”: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_168888.pdf  

 

Yang diupayakan dalam negosiasi adalah situasi MENANG – MENANG. 
Tujuannya bukanlah untuk mengalahkan pihak yang lain atau menciptakan 

pertentangan, tujuan negosiasi bagi kedua belah pihak adalah untuk mencapai 
sasaran mereka pada tingkat yang dapat diterima oleh kedua pihak tersebut. 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_168888.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_168888.pdf
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 kembali kepada kebutuhan yang mendasari: dimana kita kembali kepada tujuan 
awal dari negosiasi  (dalam serikat pekerja – pengusaha adalah menciptakan 

hubungan industri yang damai untuk meningkatkan produktifitas produksi, tenaga 
yang berkualifikasi dan bermotivasi tinggi melalui pemenuhan hak-hak tenaga 

kerja/pekerja);  

 pengakuan akan keberbedaan;  

 keterbukaan untuk menyesuaikan satu posisi dipandang dari sudut pembagian 
informasi dan tuntutan;  

 menyerang masalah, bukan orang.  
 

Pendekatan menang-menang adalah pasti beradab, tetapi alasan untuk sukses yang harus 
dilalui adalah bagaimana melaksanakannya. Dimana kedua belah pihak menang, keduanya 
dihubungkan oleh solusi yang diambil. Keduabelah pihan diharapkan untuk mejalankan 

hasil tersebut karena hal tersebut menjadi kesepakatan yang mereka putuskan bersama. 

 

Bahkan ketika kepercayaan yang dimiliki kedua belah pihak sangat terbatas, pendekatan 
menang – menang dapat efektif. Jika terdapat kesangsian, kedua belah pihak  dapat 

menawarkan konsesi contohnya kami akan melaksanakan kerja pada hari libur nasional bila 
anda akan memberikan upah duakali lipat dari hari kerja biasa.  
 

Pendekatan menang – menang dapat memberikan hasil bagi kedua belah lebih dari apa 
yang mereka inginkan. Pendekatan menang – menang adalah pemecahan konflik untuk 

saling menguntungkan (conflict resolution for mutual gain).   

 
 

Membangun tim negosiasi    

  

 
Tim adalah sejumlah orang yang bersama-sama bekerja secara aktif, secara tak henti-henti 
berubah dan dinamis.  

 
Anggota dari tim mendiskusikan tujuan mereka, 

menilai ide-ide, membuat keputusan dan bekerja 
mencapai target mereka secara bersama-sama.  

 
Semua tim yang sukses mempunyai karakter yang 
sama, yaitu:  

 kepemimpinan yang kuat dan efektif;  

 membangun tujuan yang tepat dan seksama;  

 pengambilan keputusan secara terbuka;  

 menyampaikan dengan bebas;  

 mengembangkan ketrampilan dan tehnik yang 
dibutuhkan untuk melengkapi tugasnya. 

 
Tim adalah unit dasar dari penampilan untuk seluruh organisasi. Pengalaman kesuksesan 
tim patut untuk dikenang/diingat, semua itu melengkapi dan dimana setiap anggota belajar 

dalam proses. Tim membutuhkan untuk menjadi fleksibel dan responsif dalam perubahan-
perubahan peristiwa dan tuntutan. 

 
Tim adalah sejumlah kecil orang dengan ketrampilan yang saling melengkapi dimana 

mereka berusaha menetapkan pendekatan untuk maksud tertentu, pencapaian sasaran dan 
mempertahankan diri mereka untuk saling bertanggung jawab. 
 

Kesuksesan tim dapat terbentuk mulai dari 2 orang atau sampai 22 orang atau bahkan lebih 
tetapi yang terpenting bukan jumlah orang yang terlibat didalamnya tetapi bentuk atau 

kondisi tim itu sendiri, susunan dan semangat dari tim itu dimana anggota menjadi tenang 
dalam membebankan tugas kepada mereka. Dalam tim negosiator serikat pekerja maksimal 

jumlah adalah 9 (sembilan) orang.    
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Tidak ada resep yang dapat menjamin dalam membangun penampilan suatu tim, karena 
ada beberapa variasi pendekatan yang dapat membantu para tim potensial dalam 

membangun penampilan mereka. Ada beberapa beberapa petunjuk yang dapat digunakan: 
 

 Menetapkan keadaan yang mendesak dan merasakan akan petunjuk yang 

diberikan: Setiap anggota tim membutuhkan untuk percaya bahwa dimana tim 
mempunyai keadaan mendesak dan tujuan yang berharga. Disamping itu, prestasi 

yang diharapkan dari setiap anggota tim harus juga jelas. Anggota tim harus 
menyadari bahwa tugas yang diembannya adalah penting, dimana mereka 

merupakan bagian dari prestasi yang akan diharapkan oleh organisasi. Petunjuk 
disetujui untuk pencapaian tujuan itu sendiri agar lebih jelas. 
 

 Kriteria dalam pemilihan anggota adalah ketrampilannya bukan kepribadiannya 

atau ketokohannya: Tim membutuhkan ketrampilan yang saling mendukung untuk 

penampilan kerja mereka. Ada tiga kategori yang berbeda yang dapat membantu 
dalam pembentukkan penampilan tim:  
 

 ketrampilan fungsional dan tehnikal;  
 ketrampilan memecahkan masalah;  

 ketrampilan antar perseorangan.  
 

Selama pada waktu pemilihan, profil pekerjaan individu adalah tidak hanya menjadi 
dasar tetapi kebutuhan ketrampilan untuk penampilan kerja juga harus 
dipertimbangkan. Pemilihan orang yang tepat dan pada waktu yang tepat akan 

membawa kesuksesan tim. 
 
Misal: Si A, perempuan usia 32 tahun tetapi dia adalah leader atau aktifis di departemen dia. 

Memiliki pengaruh yang cukup tinggi ditempat kerjanya,  dan kebetulan tempat kerjanya mewakili 

jumlah besar anggota serikat pekerja. Maka si A ini bisa menjadi untuk dipilih dalam tim perunding 

kita. 

 

 Fokus  dan persiapan yang baik dalam pertemuan pertama dan follow up 

tindakan: Kesan awal memberikan dampak yang lama. Ketika tim potensial 

berkumpul untuk pertama kalinya tanda-tanda konfirmasi satu sama lainnya muncul 
untuk menghilangkan kecurigaan dan keraguan satu sama lainnya serta lebih 

perhatian akan tugasnya. Pertemuan pertama biasanya bukan pertemuan pertama 
kali antar mereka, dimana setiap orang pernah bertemu sebagai anggota serikat 
pekerja atau sebagai rekan kerja.  Banyak tim potensial gagal dalam mengartikan 

atau memahami pentingnya “pertemuan pertama” dan menipiskan tujuan 
pertemuan melalui kebiasaan yang ada dan mengekploitasi gaya untuk 

mendominasi, meliputi penekanan yang berlebihan pada individu akan keadaan 
saling bertanggung jawab. 

  

 Menetapkan Pedoman Tata Cara Kerja dan etika: Setiap tim yang sesungguhnya 
mengembangkan peraturan tata cara yang baik untuk membantu mereka mencapai 

tujuan dan kesuksesan tim. Peraturan adalah penting untuk fokus, terbuka, 
komitmen dan kepercayaan. Aturan yang menyangkut displin kehadiran dan 

partisipasi tim perlu dibuat secara konstruktif agar tidak mengganggu produktifitas 
tim. Bilamana perlu dibuat aturan penggantian bila anggota tersebut benar-benar 

melanggar. 
 

 Membangun semangat tim melalui pelaksanaan jangka pendek, yaitu orientasi 

pada tugas: Semua anggota tim mempersiapkan diri dengan baik, melaksanakan 
segera tugas-tugas yang diberikan dan melaksanakan apa yang telah disepakati oleh 
tim ini. Tugas-tugas kecil dibuat secara menantang tetapi tidak ambisius tujuannya 

bukan untuk pencapaian kesuksesan sebagai hasil akhir tetapi bagaimana tim ini 
secara bersama dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas tersebut.  

 

 Membuat fakta dan informasi yang segar untuk tetap mempertahankan 

“tantangan motivasi”: Informasi baru (dan inovasi) menyebabkan tim bergairah 
untuk menegaskan kembali dan memperkaya pemahamannya akan tantangan 

pelaksanaan. Dan tentunya hal ini membantu tim menentukan tujuan awal, 
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mentapkan tujuan secara jelas, dan dengan sendirinya meningkatkan pendekatan 
yang diperlukan. Fakta-fakta baru sering membawa tim kepada tindakan yang nyata 

dan mempermudahkan mereka dalam proses pelaksanaan argumentasi. 

 

 Menghabiskan waktu bersama: kekompakan tim bisa dibangun dengan 

menghabiskan waktu bersama, khususnya dipertemuan awal. Waktu yang 
dihabiskan bersama dapat mengembangkan kesadaran dan wawasan kreatif intuisi 

bersama serta membuat ikatan personal menjadi satu. Para tim yang sukses selalu 
mencari jalan untuk menghabiskan waktu ektra bersama-sama. 

 
Bila anda masuk dalam tim negosiator, ada beberapa ketrampilan yang dibutuhkan 
khususnya dalam menghadapi tim negosiator lawan yang sulit, ada beberapa saran yang 

dapat digunakan: 
 

 berbicaralah dengan pelan-pelan (bukan lirih) dan jelas dibanding dengan lainnya, 
jangan terburu-buru; 

 berilah ruang atau jeda diantara kalimat anda dibanding dengan mereka; 

 jika mereka melakukan interupsi, berilah jeda beberapa detik setelah mereka selesai 
bicara; 

 hati-hati dalam penggunaan kata-kata! Jangan sampai mengunakan kata-kata yang 

kasar atau kotor; 

 jangan terjatuh atau membalas jika mereka menyerang dan menyalahkan; 

 abaikan semua ancaman, jadikan sebagai suatu tantangan. 

 jangan pernah menyerang orang, cobalah untuk memahami mereka (attack the 
problems NOT persons); 

 Selalu siap (well-prepared); 

 Aktif mendengarkan; 

 Membangun reputasi yang baik tetapi tegas; 

 Kontrol emosi; 

 Fleksibel; 

 Selalu mengingat bahwa kunci negosiasi adalah kompromi yaitu dimana tidak ada 

yang mau satu pihak menang semua atau kalah semua; 

 Selalu mempertimbangkan dampak perundingan saat ini bagi hubungan serikat 
pekerja/pekerja dengan manajemen untuk waktu yang akan datang. 

  
Kesuksesan tim negosiasi serikat pekerja adalah kesuksesan serikat pekerja dan anggotanya 

dimana mereka menyandarkan kepentingannya pada tim tersebut, maka diperlukan 
kemampuan dari serikat pekerja dalam memilih tim negosiasinya secara tepat. Dan tim 

negosiasi serikat pekerja harus mengingat bahwa mereka adalah pembawa mandat dari 

anggota serikat pekerja, jangan menjual kepentingan mereka demi kepentingan diri sendiri 
karena pekerja/anggota bukan komoditas.  

 
 

Pertanyaan yang muncul pada proses negoisasi 
 
 

 

Dibawah ini ada beberapa daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam setiap 
pelaksanaan negosiasi: 

 

 Ada yang lainya? Membantu dalam pengembangan pilihan lain atau alternatif atau 
dalam membuka kesempatan kelompok lain 

 Apa yang sedang dipikirkan? Bilamana saja seseorang memberikan saran tanpa 
merinci secara spesifik, atau mulai berbicara sesuatu tanpa menyelesaikan 

pernyataan, anda harus mencoba untuk mencari tahu. Tanyakan pada diri anda 
mengapa orang tersebut berhenti pada garis argumentasinya. 
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 Adakah disana kemungkinan dari…..? Biasanya memeriksa lebih lanjut untuk 
menemukan apakah ada masalah yang disembunyikan atau sesuatu ditunggu untuk 

diungkapkan. 

 Akan mengambil berapa lama…? Mencoba dan mencari cara, pilihan atau dan 
alternatif yang muncul disana “ bilasama sekali tidak ada kemajuan “ 

 Saya tidak mengerti…….dapatkah anda menjelaskan? Pertanyaan ini akan 
membuat kelompok lain menjawab secara langsung jika mereka membelokkan atau 
mengelakkan. 

 Dapatkah saya mengetahui semua informasi (asumsi atau fakta) yang 

disampaikan? Hal ini menyentakan dan membuka pikiran, tetapi pertanyaan ini 
harus disampaikan dalam waktu anda tepat. 

 Apakah yang ditawarkan jelas? Banyak negosiator tidak pernah mengulangi 
tawaran, anda mungkin harus mengklarifikasikannya sendiri. Pertanyaan hipotesis8 

adalah pembuat konsensi hebat dan bermanfaat dalam menanyakan secara 

mendalam terhadap pokok persoalan yang tidak jelas. 

 Sekarang anda telah mengatakan kepada saya apa yang anda mau, apa yang anda 

butuhkan? Negosiator hampir selalu mencoba untuk mendapatkan lebih dari yang 

dibutuhkan. Ini adalah tugas anda untuk mencari tahu seberapa banyak yang mereka 
inginkan. Ketika mereka berkata apa yang mereka inginkan, mereka biasanya 
berbicara tentang situasi ideal lebih dari kenyataan 

 Mengapa kita tidak berpindah pada persoalan lain? Ini adalah saran yang menarik, 
khususnya dimana anda berada pada situasi jalan buntu. Semua negosiator 

mempunyai daya gerak dan hal ini sangat penting untuk dipelihara 

 Apakah didalam ini untuk anggota kami? Pertanyaan ini menekan kelompok lain 
untuk menyakinkan anda akan pendirian mereka. Tindakan ini, mungkin akan 

menyoroti kelemahan posisi mereka. Hal ini khususnya akan efektif ketika anda 
menjadi terlalu bertahan dan berbicara terlalu banyak. Hal ini akan menekan 
kelompok lain untuk membuat konstribusi. 

 Mengapa kita tidak menyimpulkan atau mengikhtisarkan? Gunakan secara sering 
pertanyaan ini untuk mempertahankan garis pikir logis orang dan mengingatkan 

mereka bahwa anda adalah sebetulnya yang membuat kemajuan. 

 Apa yang anda tawarkan? Ingatlah bahwa kelompok lawan yang berada disana 
tidak hanya untuk memberi anggota anda sesuatu. Tetapi mereka dapat saja 

memberikan sesuatu tanpa proses negosiasi.  

 
 
 

Negosiasi sebagai sarana untuk menguatkan serikat pekerja 
 

 
PKB adalah hak yang mendasar yang telah 

disyahkan oleh para anggota ILO dimana mereka 
mempunyai kewajiban untuk menghormati, 
mempromosikan dan mewujudkan dengan itikad 

yang baik.  
 

PKB adalah hak pengusaha atau organisasi 
pengusaha disatu pihak dan dipihak lain serikat 

pekerja atau organisasi yang mewakili pekerja. Hak 
ini ditetapkan untuk mencapai “ kondisi – kondisi 
pekerja yang manusiawi dan penghargaan akan 

martabat manusia (humane conditions of labour  and 

respect for human dignity)“,  seperti yang tercantum 

dalam Konstitusi ILO. 

 
Akibat wajar dari hak untuk mengadakan PKB adalah hak untuk mogok. Konsep ini sering 

disalah mengertikan adalah bukan sebagai senjata pekerja tetapi lebih dari memainkan 

                                         
 8 Pertanyaan yang muncul karena ada kerancuan atau keraguan
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peranan netral pada level lapangan permainan yang berarti bahwa hal ini menjadi pilihan 
usaha yang terakhir. Secara prinsip hak mogok adalah hak pekerja untuk memperjuangkan 

kepentingan ekonomi mereka. Keuntungan memiliki hak ini adalah bahwa perlu 
menunjukan penerimaan dan kekuatan dalam saling menghormati dan mempercayai bahwa 

kekuatan serikat pekerja adalah kekuatan massa (kolektif). 
 

Menjadi anggota serikat pekerja adalah kekuatan pekerja untuk menghilangkan 
permasalahan yang dihadapi seperti gaji yang rendah, buruknya kondisi pelayanan 
kesehatan dan perlindungan kerja, PHK sepihak dan sebagainya.  Serikat pekerja adalah 

kekuatan demokrasi dan kekuatan kolektif yang signifikant. Tapi masih banyak pekerja 
tidak bisa melihat bahwa serikat pekerja bermanfaat.  

 
Bersama serikat pekerja kita bisa berjuang secara kolektif, serikat pekerja menjadi wakil 

pekerja dalam perundinga kerja bersama yang menyangkut kondisi dan syarat-syarat kerja. 

Menaikan upah dan tunjangan, manfaat-manfaat melalui PKB yang dibuat oleh mereka 
bersama perusahaan.  

 
PKB memberikan dua sisi manfaat yang berbeda bagi serikat pekerja/pekerja dan 

pengusaha. Bagi serikat pekerja, PKBmemberikan:  

 nilai kekuatan dengan banyak anggota yang belum terlibat akan menjadi anggota 
serikat pekerja;  

 anggota yang aktif akan mengajak atau mempengaruhi anggota yang belum aktif 
untuk lebih aktif menjadi anggota;  

 meningkatkan kepercayaan anggota; ( 

 anggota lebih terorganisir;  

 serta serikat pekerja menjadi suatu hal yang baik bagi pekerja.  
 

Bagi pengusaha atau pengusaha, PKB secara tidak 
langsung menimbulkan dampak yang menguntungkan 

meningkatkan daya saing perusahaan dan sektor bisnis 
pada umumnya, lebih jauh lagi menimbulkan dampak 
positif pada hubungan antara pekerja dan serikat 

pekerja  ditingkat perusahaan karena perundingan yang 
komplek tentang pengupahan dan sebagainya telah 

ditentukan. Dengan adanya PKB maka akan 
menekankan serikat pekerja untuk lebih hati-hati dalam 

penggunaan hak mogoknya sebagai upaya yang paling 
akhir dan lebih mengedepankan proses dialog atau negosiasi dalam menyampaikan 
tuntutannya. 

 

Seperti telah saya sampaikan diatas bahwa negosiasi adalah dasar bagi setiap aspek sehari-

hari kehidupan, bila serikat pekerja dan pengusaha menggunakan cara  negosiasi dalam 
mencari suatu kesepakatan bersama akan terciptalah hubungan industrial yang damai. 

Melaksanakan proses negosiasi adalah mudah bila kita telah mempelajari dan 
mempraktekkannya dan akan menjadi suatu kesenangan dan pola bagi kita dalam:  
 

 pencapaian suatu kesepakatan;  

 penyelesaian konflik yang saling menguntungkan kedua belah pihak (conflik resolution 

for mutual gain);  

 menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam waktu lama (maintanance 

industrial peace); 

 meningkatkan produktifas dan inovasi usaha. 

 

John F. Kennedy (mantan Presiden USA) mengatakan  “jangan pernah bernegosiasi 

karena takut, tetapi jangan pernah takut bernegosiasi”. Tetapi yang terpenting adalah kita 
harus mempunyai kekuatan untuk berunding dan mempersiapkannya dengan baik. Bangun 
kepercayaan, tingkatkan kemampuan berunding kalian untuk menghasilan PKB yang 

terbaik bagi anggota pekerja kita!  
 

Semoga bermanfaat 
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KERANGKA ISI KKB 

 

A. MUKADIMAH 

 

B. UMUM 
1. Istilah-Istilah 
2. Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan 

3. Tujuan kesepakatan 
4. Luasnya kesepakatan 

5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan 
 

C. PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT 

PEKERJA/ SERIKAT BURUH 

 
6. Pengakuan hak-hak pengusaha dan SP/SB 
7. Jaminan bagi SP/SB 

8. Fasilitas bagi SP/SB 
9. Lembaga Kerjasama Bipartite 

10. Penyuluhan dan pembinaan hubungan industrial 
 

D. HUBUNGAN KERJA 
11. Penerimaan pekerja baru 

12. Masa percobaan 
13. Surat keputusan pengangkatan 

14. Golongan dan jabatan pekerja 
15. Kesempatan berkarir 

16. Pendidikan dan latihan kerja 
17. Mutasi dan prosedur 
18. Penilaian prestasi kerja 

19. Promosi 
20. Tenaga kerja asing 

 

E. WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR 
21. Hari kerja 

22. Jam kerja, istirahat dan shift kerja 
23. Lembur 

24. Perhitungan upah lembur 
 

F. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA 
25. Istirahat mingguan 
26. Hari libur resmi 
27. Cuti tahunana 

28. Cuti besar 
29. Cuti haid 

30. Cuti hamil 
31. Cuti sakit 

32. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah 
33. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah 
 

G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 

 
34. Prinsip-prinsip K3 

35. Hygiene perusahaan dan kesehatan 
36. Pakaian kerja dan sepatu kerja 
37. Peralatan kerja 

38. Alat pelindung diri 
39. Panitia pembina K3 

 

H. PENGUPAHAN 
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40. Pengertian upah 
41. Prinsip dasar dan sasaran 

42. Dasar penetapan upah 
43. Komponen upah 

44. Waktu pemberian upah 
45. Administrasi upah 

46. Tunjangan jabatan 
47. Tunjangan keluarga 
48. Tunjangan keahlian 

49. Tunjangan perumahan 
50. Tunjangan tempat kerja yang membahayakan keselamatan 

51. Uang makan (bila makan diberikan dalam bentuk uang) 
52. Uang transport (bila transport diberikan dalam bentuk uang) 

53. Premi hadir 

54. Premi shift 
55. Premi produksi/target produksi 

56. Premi perjalanan dinas 
57. Tunjangan hari raya 

58. Jasa produksi/bonus 
59. Tunjangan masa kerja 

60. Upah minimum 
61. Skala upah 
62. Penyesuaian upah 

63. Kenaikan upah atas dasar premi 
64. Kenaikan upah karena promosi 

65. Tunjangan bagi keluarga pekerja yang ditahan alat negara 
66. Pajak penghasilan 

 

I. PENGOBATAN DAN PERAWATAN 
67. Poliklinik perusahaan 

68. Pengobatan di luar poliklinik 
69. Perawatana di rumah sakit 
70. Sarana penunjang diagnosik 

71. Biaya bersalin 
72. Pembelian kacamata 

73. Pengobatan pada dokter spesialis 
74. Keluarga Berencana 

75. Konsultasi psikologik dan tes bakat anak 
 
 

J. JAMINAN SOSIAL 

 
76. Jaminan Kecelakaan Kerja 

77. Jaminan kematian 
78. Jaminan Hari Tua 
79. Dana Pensiun 

 

K. KESEJAHTERAAN 

 
80. Kantin 

81. Fasilitas makan 
82. Extra fooding (makanan tambahan) 

83. Sumbangan pernikahan 
84. Sumbangan kematian 

85. Sumbangan bencana alam 
86. Sumbangan pendidikan bagi anak pekerja 
87. Fasilitas pinjaman uang 

88. Koperasi 
89. Asuransi di luar jam kerja dan hubungan kerja 

90. Rekreasi dan hiburan 
91. Olahraga dan kesehatan 

92. Kesenian 
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93. Penghargaan masa kerja 
94. Pemilihan pekerja teladan 

95. Balai pertemuan dan perpustakaan 
96. Fasilitas transportasi 

97. Distribusi hasil produksi 
98. Pembelian hasil produksi 

99. Tempat penitipan anak 
 

L. TATA TERTIB KERJA 

 
100. Kewajiban dasar pekerja 
101. Larangan-larangan 

102. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) 
103. Sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja 

 

M. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 
104. Prinsip dasar 

105. PHK dalam masa percobaan 
106. PHK atas kehendak pekerja (mengundurkan diri) 

107. PHK karena indispliner 
108. PHK karena meninggal dunia 

109. PHK karena sakit biasa yang berkepanjangan dan cacat 
110. PHK karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja 
111. PHK karena lanjut usia 

112. PHK karena pengalihan manajemen perusahaan 
113. PHK karena rasionalisasi 

114. PHK karena relokasi perusahaan 
115. PHK karena pensiun dini 

 

N. PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA 

 
116. Prinsip-prinsip 

117. Tata cara penyelesaian keluh kesah 
 

O. PELAKSANAAN PENUTUP 

 
118. Pelaksanaan 
119. Penutup 

 

P. Tanda tangan pihak-pihak yang menyelenggarakan KKB 
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MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 28 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 

SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan 
dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sudah tidak sesuai lagi 
dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu 

disempurnakan; 
 

 

 b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana 
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
 Menteri tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan 
 PeraturanPerusahaansertaPembuatandan 
 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;  

Mengingat :   1. Undang-Undang   Nomor 3   Tahun 1951   tentang 
 Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang  Pengawasan 
 Perburuhan  Tahun  1948  Nomor  23  dari  Republik 
 Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 
 Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 

 

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

 

4. 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); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA 
CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN 
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN 
PERJANJIAN KERJA BERSAMA. 

 
 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan 
yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat 
kerja dan tata tertib perusahaan. 

 
2. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat 
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang 
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua 
belah pihak. 

 
3. Perusahaan adalah:  

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;  

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain. 

 
4. Pengusaha adalah:  

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;  

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

 
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak 
dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 

 
7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah 

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 
tertentu. 

 

8. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT 
adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 

 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 

yang selanjutnya disebut SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 
adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan provinsi yang 

selanjutnya disebut SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi adalah instansi 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
ketenagakerjaan provinsi. 

 
11. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit 
kerja eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hubungan 
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 
12. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat 
yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang hubungan industrial 
dan jaminan sosial tenaga kerja pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang 
ketenagakerjaan. 

 

 

BAB II 
PERATURAN PERUSAHAAN 

 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan 

 

Pasal 2 

 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) orang wajib membuat PP. 
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(2) PP sekurang-kurangnya memuat: 
a. hak dan kewajiban pengusaha;  
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; 
c. syarat kerja; 
d. tata tertib perusahaan; 

e. jangka waktu berlakunya PP; dan  
f. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan. 

 
(3) Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-

hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan 
yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-

hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan 
yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

 
(5) Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-

undangan maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama 
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yang berlaku 
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT 
maupun PKWTT. 

 

(2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/ 
perwakilan, PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di semua 
cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan. 

 
(3) Cabang/unit kerja/kantor perwakilan perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat membuat PP turunan yang berlaku di 
masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan. 

 

(4) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan 
yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan 
perusahaan dan PP turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memuat ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit 
kerja/perwakilan perusahaan masing-masing. 

 

(5) Dalam hal PP turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan setempat, maka PP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tetap berlaku di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang 
bersangkutan. 

 
(6) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka PP 

dibuat oleh masing-masing perusahaan. 
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Pasal 4 

 

(1) PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh 
pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 

 
(2) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak 

memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP yang diajukan oleh 
pengusaha. 

 
(3) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh 

pekerja/buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada 
di perusahaan. 

 
(4) Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, 

maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pengurus serikat pekerja/serikat buruh. 

 
(5) Dalam hal di perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh 

namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di 
perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan 
pertimbangan dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus juga 
memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh yang 
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 

 
(6) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat diperselisihkan. 
 

Pasal 5 
 

Pembuatan PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. 
 

Pasal 6 

 

(1) Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil 
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk 
mendapatkan saran dan pertimbangan. 

 
(2) Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh terhadap naskah rancangan PP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pengusaha dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan PP 
oleh wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. 

 

(3) Dalam hal wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh 
telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan 
wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tersebut. 

 
(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh 
tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat 
mengajukan pengesahan PP disertai bukti berupa surat permintaan saran 
dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh. 
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Bagian Kedua 
Pengesahan Peraturan Perusahaan 

 

Pasal 7 
 

(1) Pengesahan PP dilakukan oleh:  
a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk 

perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah 
kabupaten/kota;  

b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan 
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi;  

c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 
(satu) provinsi. 

 
(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

mendelegasikan kewenangan pengesahan PP kepada Direktur yang 
menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada 
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 
(2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 

dengan:  
a. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan  
b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat 

pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di 
perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. 

 
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan 

penelitian terhadap:  
a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan  
b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

 
(4) Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh lebih 

rendah dari peraturan perundang-undangan. 

 

(5) Penelitian terhadap materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja. 

 
(6) Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah 

dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh, 
dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja/serikat 
buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

 

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
dan ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 memberitahukan secara tertulis kepada 
pengusaha mengenai perbaikan PP. 
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(2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 

pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan kembali PP yang telah 
diperbaiki kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 

(3) Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali PP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka proses pengesahan dimulai dari awal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8. 

 

Pasal 10 

 

(1) Dalam hal permohonan pengesahan PP telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan PP dengan 
menerbitkan surat keputusan. 

 
(2) Proses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen 
dan materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4). 

 

Pasal 11 
 

(1) Dalam hal di perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB 
dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan masa berlaku PP. 

 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 

1 (satu) tahun. 
 

Bagian Ketiga 
Perubahan 

 

Pasal 12 

 

(1) Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi PP dalam 
tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dalam hal perubahan 
tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan 
tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau 
wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5). 

 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
pengesahan kembali dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 
(3) Apabila perubahan PP tidak mendapat pengesahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, maka perubahan dianggap tidak ada. 

 
(4) Permohonan perubahan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Keempat 
Pembaharuan 

 

Pasal 13 

 

(1) Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan PP paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP, kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk mendapat pengesahan. 

 
(2) Pengajuan pengesahan pembaharuan PP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 
ayat (2). 

 
(3) Pembaharuan PP memperhatikan saran dan pertimbangan wakil 

pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
 

 

BAB III 
PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

Bagian Kesatu  
Persyaratan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

 

Pasal 14 

 

(1) PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang 
menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha 
atau beberapa pengusaha. 

 
(2) Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua 

belah pihak. 

 
(3) Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 

 
(4) Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam 
tata tertib perundingan. 

 

Pasal 15 

 

(1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku 
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT 
maupun PKWTT. 

 
(2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit 

kerja/perwakilan, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit 
kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang 
berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan. 

 
(3) PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh 

cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat 
pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit 
kerja/perwakilan perusahaan masing-masing. 
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(4) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki 

adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka 
selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk. 

 

Pasal 16 
 

(1) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan 
masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, 
maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan. 

 
(2) Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat 

buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat 
pekerja/serikat buruh tersebut. 

 
(3) Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan 
dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat 
pekerja/serikat buruh tersebut. 

 
(4) Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB 
dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh tersebut. 

 

Pasal 17 

 

Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan 
permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan 
apabila:  
a. serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan  
b. memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 

Pasal 18 

 

(1) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, 
tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka 
serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam 
perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila serikat 
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan 
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. 

 
(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan 
wakil-wakil dari pekerja/buruh yang bukan anggota serikat 
pekerja/serikat buruh. 

 
(3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukannya, panitia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengumumkan hasil 
pemungutan suara. 

 
(4) Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah 

pemberitahuan pemungutan suara oleh panitia. 
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(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan tanggal 
pelaksanaan pemungutan suara kepada pejabat dari instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan 
pengusaha, untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. 

 
(6) Panitia harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja/serikat buruh 

untuk menjelaskan program kerjanya kepada pekerja/buruh di 
perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan PKB. 

 
(7) Penjelasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

di luar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh panitia 
pemungutan suara dan pengusaha. 

 
(8) Tempat dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia dengan 

mempertimbangkan jadwal kerja pekerja/buruh agar tidak mengganggu 
proses produksi. 

 
(9) Penghitungan suara disaksikan oleh perwakilan dari pengusaha. 
 

Pasal 19 

 

(1) Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat 
pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak 
mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan 
pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang 
masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari 
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan. 

 
(2) Jumlah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan sesuai peringkat berdasarkan jumlah anggota 
yang terbanyak. 

 
(3) Setelah ditetapkan 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ternyata masih terdapat serikat 
pekerja/serikat buruh yang anggotanya masing-masing minimal 10% 
(sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, 
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat bergabung pada 
serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 20 

 

(1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 mengajukan permintaan berunding dengan pengusaha, maka 
pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat 
buruh. 

 
(2) Dalam hal penentuan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui verifikasi keanggotaan serikat 
pekerja/serikat buruh, maka verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri 
dari wakil pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang ada di 
perusahaan dengan disaksikan oleh wakil instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan 
pengusaha. 
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(3) Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda 
anggota sesuai Pasal 121 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan apabila terdapat 
kartu tanda anggota lebih dari 1 (satu), maka kartu tanda anggota yang 
sah adalah kartu tanda anggota yang terakhir. 

 
(4) Hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara yang 

ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) yang hasilnya mengikat bagi serikat pekerja/serikat buruh 
di perusahaan. 

 
(5) Pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat-tempat kerja yang diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam 
waktu 1 (satu) hari kerja yang disepakati serikat pekerja/serikat buruh. 

 
(6) Pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dilarang melakukan 

tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. 

 
(7) Jangka waktu verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh paling 

lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan verifikasi 
dari pengusaha. 

 

(8) Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota 
atau pernyataan secara tertulis dari pekerja/buruh di perusahaan yang 
tidak memiliki kartu tanda anggota, dan bukti sebagai karyawan di 
perusahaan tersebut. 

 

Pasal 21 
 

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib 
perundingan yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. tujuan pembuatan tata tertib;  
b. susunan tim perunding;  
c. lamanya masa perundingan; 

d. materi perundingan; 
e. tempat perundingan; 
f. tata cara perundingan;  
g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;  
h. sahnya perundingan; dan 
i. biaya perundingan. 
 

Pasal 22 

 

(1) Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat 
pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan 
dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang 
dengan kuasa penuh. 

 
(2) Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat 

pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam 
hubungan kerja di perusahaan tersebut. 
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Pasal 23 

 

(1) Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan 
atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

 
(2) Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua 
belah pihak. 

 

Pasal 24 
 

PKB sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh; 
b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;  
c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD 

bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; 

d. hak dan kewajiban pengusaha; 
e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 

f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan 
g. tanda tangan para pihak pembuat PKB. 
 

Pasal 25 

 

(1) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang 
disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
maka kedua belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. 

 
(2) Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam 

waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), para pihak harus membuat pernyataan secara 
tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, 
yang memuat:  
a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan; 
b. pendirian para pihak; 
c. risalah perundingan; dan  
d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. 

 
(3) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua 
belah pihak mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan 
di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian. 

 

(4) Instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah:  
a. SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, apabila lingkup 

berlakunya PKB hanya mencakup satu kabupaten/kota;  
b. SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, apabila lingkup berlakunya 

PKB lebih dari satu kabupaten/kota di satu provinsi;  
c. Direktorat Jenderal, apabila lingkup berlakunya PKB meliputi lebih 

dari satu provinsi. 

 
(5) Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat  

(4) dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004. 
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(6) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, 
menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan 
tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding 
dengan pengusaha. 

 
(7) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat 

syarat: 

a. pihak-pihak yang melakukan perundingan; 
b. wilayah kerja perusahaan; dan  
c. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. 

 

Pasal 26 

 

(1) Apabila penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (4) dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu 
pihak tidak menerima anjuran mediator, maka salah satu pihak dapat 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di daerah 
hukum tempat pekerja/buruh bekerja. 

 
(2) Dalam hal daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) daerah hukum Pengadilan 
Hubungan Industrial, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan. 

 

Pasal 27 

 

(1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha akan melakukan 
perubahan PKB yang sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus 
berdasarkan kesepakatan. 

 
(2) Perubahan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku. 

 

Pasal 28 

 

(1) PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan 
sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan. 

 

(2) Dalam hal PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
wakil direksi atau wakil pimpinan perusahaan, harus melampirkan surat 
kuasa khusus. 

 

Pasal 29 

 

(1) Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. 

 
(2) Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari masa berlaku PKB berakhir, dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan 
para pihak. 

 

(3) Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa 
berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah 
PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati. 
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Bagian Kedua 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

 

Pasal 30 

 

(1) Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

(2) Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:  
a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja 

yang dilaksanakan di perusahaan; dan  
b. sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan 

PKB. 

 
(3) Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh diatas meterai cukup. 

 

Pasal 31 

 

(1) Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dilakukan oleh:  
a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk 

perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah 
kabupaten/kota;  

b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan 
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi;  

c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 
(satu) provinsi. 

 
(2) Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat  

(3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V Peraturan Menteri ini. 

 
(3) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus meneliti 

kelengkapan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan/atau materi naskah PKB. 

 
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat 

keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan pendaftaran. 

 

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau 

memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(6) Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (5), pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan 
pada surat keputusan pendaftaran. 
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(7) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai pasal-

pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 

 

Pasal 32 
 

(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib 
melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. 

 
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 

PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh. 
 

 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 33 

 

(1) Permohonan dan proses pengesahan PP dan pendaftaran PKB 
dilaksanakan melalui sistim yang terkoneksi dengan jaringan internet 
(online system). 

 
(2) Sistim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 

bertahap oleh masing-masing SKPD bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota, SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, dan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
ketenagakerjaan. 

 

 

BAB V  
SANKSI 

 

Pasal 34 

 

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1), dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 

 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 35 

 

(1) PP yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara 
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, masih berlaku sampai dengan 
berakhirnya PP yang bersangkutan. 

 

(2) PP turunan yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara 
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, masih berlaku sampai dengan 
berakhirnya PP turunan yang bersangkutan dan harus sudah disesuaikan 
dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun. 
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(3) PKB yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tata Cara Pembuatan dan 
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran 
Perjanjian Kerja Bersama masih berlaku sampai dengan berakhirnya PKB 
yang bersangkutan. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 36 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara 
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 37 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 
 

M. HANIF DHAKIRI 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014 
 

MENTERI  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2099 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 28 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN  
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN 
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN 
PERATURAN PERUSAHAAN 

 

KOP PERUSAHAAN 

 

......, ............... (kota dan tanggal) 
 
 
 
 
No 

Hal 

 
 
 
 

: 
: Permohonan Pengesahan PP 

 
 
 
 

Kepada  
.......................................... 

 

di ........................................ 
 

 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan PP 
sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu: 

 

1. Nama Perusahaan :  

2. Alamat Perusahaan :  

3. Nomor Telepon :  

4. Jenis/Bidang Usaha : (diisi sesuai KLUI) 

5. Status Perusahaan : PT/CV/Firma/Perusahaan 
   Perseorangan/Badan Usaha 
 

 

6. Surat    Keputusan    Izin  :   Nomor  : 
 Usaha    Tanggal :   

7. Nama-nama Serikat :    

 Pekerja di Perusahaan     

 (apabila ada)      

8. Nomor Kepesertaan BPJS :    

9. Jumlah Pekerja Pusat : Laki-laki: ................ orang  

     Wanita  : ................ orang  

10. Jumlah Pekerja di Cabang : Laki-laki: ................ orang  

     Wanita  : ................ orang  

11. Konsep PP  : Baru/Pembaharuan  yang  ke  ...... kali 
     (sebutkan)   

     (coret yang tidak perlu)  

12. Tanggal berlakunya   PP :    

 yang baru       

13. Upah Pekerja Bulanan : Minimum Rp. .....................  

     Maximum Rp. .....................  
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Upah Pekerja Harian : 

 
Minimum 

Maximum 

 
Rp. .....................  
Rp. ..................... 

14. Sistem Hubungan Kerja :  
a. Untuk Waktu Tertentu 
b. Untuk Waktu Tidak 

 
..................... orang  
..................... orang  

Tertentu 

 

Lampiran:  
1. Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis 

usaha dan jumlah pekerja.  
2. Konsep PP yang akan disahkan (3 eksemplar). 

3. PP yang lama/terakhir beserta Surat Keputusannya.  
4. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi 

penjelasan-penjelasannya bagi PP yang akan diperbaharui.  
5. Surat persetujuan dari Pimpinan Serikat Pekerja yang menyatakan belum 

siap/mampu meningkatkan menjadi PKB (jika sudah ada Serikat Pekerja).  
6. Fotocopy tanda keanggotaan dan fotocopy pembayaran terakhir BPJS. 
 

Pimpinan Perusahaan, 
 

 

.............................. 
 

Catatan : Setiap berkas PP diparaf disetiap lembarnya oleh manajemen. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2014 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

M. HANIF DHAKIRI 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 28 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN 
PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN 
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

FORMAT SURAT PERNYATAAN 1 
 

 

KOP PERUSAHAAN 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai  
berikut:     

1. Perusahaan telah menyampaikan naskah Rancangan PP PT. .................. 
 dengan surat  tanggal ............,  nomor ..................  kepada Serikat 
 Pekerja/Serikat  Buruh  dan/atau  wakil  pekerja/buruh  dari  setiap  unit 
 kerja di perusahaan.    

2. Untuk  itu,  kami  telah  memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap 
 naskah Rancangan  PP tanggal  ............... sebagaimana  diatur dalam  

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  
3. Pengusaha dalam rangka menyusun naskah PP, telah memperhatikan 

saran dan pertimbangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil  
pekerja/buruh dan tidak lebih rendah dari PP lama. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 

 

...............  , ................ (kota dan tanggal) 

Pihak-Pihak yang menyatakan,   

Pengusaha,  Wakil Pekerja/Buruh, 

PT. ..............................      

 NO NAMA UNIT/DIVISI/ TANDA 

Meterai Rp. 6.000,- 

  SERIKAT TANGAN 
  PEKERJA/SE   

   RIKAT   

................................ 

  BURUH*)   

1   1.  

    .....  

    .....  

 2    2. 
     ...... 
     ... 

 3   3.  

    .....  

    .....  

 dst     
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Keterangan *):  
- apabila di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, 

maka yang memberikan saran dan pertimbangan adalah wakil 
pekerja/buruh dari unit/divisi.  

- apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka 
yang memberikan saran dan pertimbangan adalah serikat pekerja/serikat 
buruh. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 

M. HANIF DHAKIRI 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 28 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN  
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN 
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

FORMAT SURAT PERNYATAAN 2 
 

 

KOP PERUSAHAAN 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama 

Alamat 

Jabatan 

 
: ..............................................  
: ..............................................  
..............................................  
: .............................................. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan kami PT. 
.............................. tidak ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
 
 
 
 

..............., ................. (kota dan tanggal) 
 

 

Meterai Rp. 6.000,- 
 

 

...........................  
Direktur 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
M. HANIF DHAKIRI 



Indah Budiarti/Education/Publication| 45  
 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 28 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN  
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN 
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN 
PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN 

 

KOP PERUSAHAAN 
 

......, ............... (kota dan tanggal) 
 
 
 
 
No 

Hal 

 
 
 
 

:  
: Permohonan Pengesahan  

Perubahan PP 

 
 
 
 

Kepada 

....................................... 

di ........................................ 
 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan 
perubahan PP sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu: 
 

1. Nama Perusahaan :  

2. Alamat Perusahaan :  

3. Nomor Telepon :  

4. Jenis/Bidang Usaha : (diisi sesuai KLUI) 
5. Status Perusahaan : PT/CV/Firma/Perusahaan 

   Perseorangan/Badan Usaha 
   Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint 
   Venture (coret yang tidak perlu) 
6. Surat    Keputusan    Izin  :   Nomor  :  

Usaha Tanggal :  
7. Nama-nama Serikat :  

Pekerja di Perusahaan 

(apabila ada) 
8. Nomor Kepesertaan BPJS :    

9. Jumlah Pekerja Pusat : Laki-laki: ................ orang  

    Wanita  : ................ orang  

10. Jumlah Pekerja di Cabang : Laki-laki: ................ orang  

    Wanita  : ................ orang  

11. Konsep perubahan PP : Baru/Pembaharuan  yang  ke  ...... kali 
    (sebutkan)   

    (coret yang tidak perlu)  

12. Tanggal berlakunya :    

 perubahan PP      

13. Upah Pekerja Bulanan : Minimum Rp. .....................  

    Maximum Rp. .....................  
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Upah Pekerja Harian : 

 
Minimum 

Maximum 

 
Rp. .....................  
Rp. ..................... 

14. Sistem Hubungan Kerja 

a. Untuk Waktu  
Tertentu 

b. Untuk Waktu Tidak 

Tertentu 

:  

..................... orang  

..................... orang 

 

Lampiran:  
1. Kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau 

wakil pekerja/buruh tentang perubahan PP. 

2. Surat Keputusan pengesahan PP yang lama. 
 

Pimpinan Perusahaan, 
 

 

..............................  
. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 
 

M. HANIF DHAKIRI 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 28 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN  
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN 
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

FORMAT PENGAJUAN PENDAFTARAN 
PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

KOP PERUSAHAAN 
 

............., ........ (kota dan tanggal) 

 

No 

Hal 

 

:  
: Pendaftaran PKB 

 

Kepada  
.......................................... 

 

di ........................................ 

 

Bersama ini kami ajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan Undang-undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa keterangan 
perusahaan sebagai berikut: 

 

1. Nama Perusahaan :  
2. Alamat Perusahaan / : 

Telepon  
3. Tahun  Pendirian :  

 Perusahaan     

4. Jenis/Bidang Usaha  : (diisi sesuai KLUI) 

5. Status Perusahaan  : PT/CV/Firma/Perusahaan 
      Perseorangan/Badan Usaha 
      Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint 
      Venture (coret yang tidak perlu) 
6. Nama Direktur / :  

 Pimpinan      

 Perusahaan     

7. Jumlah Pekerja   :  
 - Laki-laki    :  
 - Perempuan   :  

8. Daerah Operasi/provinsi  :  

9. Nama  Serikat :  

 Pekerja/Serikat Buruh /   

 No.  Pendaftaran  Serikat   

 Pekerja/Serikat Buruh    

10. Alamat  Serikat :  

 Pekerja/Serikat Buruh    

11. Jumlah Anggota   :  

12. Upah    :  

 - Tertinggi    :  
 - Terendah    :  
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13. Waktu Berlaku PKB :   Tanggal ............... s/d ............... 

14. PKB yang didaftar yang ke :  

  (1,2,3 dst)  

15. No. Anggota APINDO :  

16. No. Anggota BPJS :  

17. Koperasi Pekerja :  

18. Jumlah Pekerja :  

 - PKWT :  

 - PKWTT :  
 

 

Pimpinan 
Perusahaan, 

 

 

Tanda 
tangan 

&  
Stempel 

 

..............................

. 
 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2014 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

M. HANIF DHAKIRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


