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PENGANTAR

i

Buku ini berisi panduan teknis mengenai pembentukan dan tata laksana Lembaga Kerja Sama 
(LKS) Bipartit, yang merupakan salah satu sarana hubungan industrial di tingkat perusahaan. Tujuan 
penulisan buku ini adalah untuk membantu pihak manajemen, serikat pekerja maupun pekerja se-
cara umum dalam membangun LKS Bipartit yang benar-benar efektif sebagai wadah dialog sosial 
di tempat kerja, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Buku ini sendiri merupakan bagian dari implementasi Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP), 
sebuah program lansekap yang difasilitasi oleh Daemeter dan Proforest, dan khusus untuk bidang 
ketenagakerjaan bekerja sama dengan CNV Internationaal. SPLP sendiri memiliki fokus kerja pada 
sektor sawit di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, dan dalam implementasinya bekerja sama 
secara erat dengan pemerintah di kedua kabupaten tersebut. Oleh karena itu, walaupun pembahasan 
buku ini bersifat umum dan dapat digunakan di berbagai sektor usaha, namun secara khusus buku 
ini didedikasikan bagi perusahaan-perusahaan sawit di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Kami berterima kasih secara khusus kepada Bapak Iskandar dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Pelalawan dan Bapak Johnyarto Sihombing dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Siak, yang telah bersedia meluangkan pemikiran dan waktunya untuk menulis buku ini. Pengalaman 
dan kepakaran kedua penulis di bidang hubungan industrial menjadi modal penting untuk menyaji-
kan informasi teknis yang diperlukan terkait pembentukan dan tata laksana LKS Bipartit dalam buku 
panduan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca dan semoga buku ini dapat menginspirasi, 
memperkuat tekad, dan menjadi referensi bagi pihak manajemen dan pekerja dalam membangun 
LKS Bipartit sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif di tempat kerja.

SAMUEL GULTOM
Strategic Advisor and Fundraiser 
for Asia Region, CNV International
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I. APA DAN MENGAPA LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) BIPARTIT?
SEBAGAIMANA arti kata “bipartite”, LKS Bipartit terdiri dari 2 
pihak: pihak pengusaha – pihak SP/SB dan pekerja/buruh.

BI 
=

Dua
PARTIT 

=
Pihak

BIPARTIT
=

Dua Pihak

Secara sederhana, LKS Bipartit dapat diartikan sebagai 
forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu pe-
rusahaan, yang anggotanya terdiri dari perwakilan pe- 
ngusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang su-
dah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan, atau unsur pekerja/buruh.

Perlu digarisbawahi, LKS Bipartit berbeda dari penyelesaian 
perselisihan secara bipartit sebagaimana diatur dalam mekan-
isme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. LKS Bipartit 
adalah forum komunikasi dan konsultasi, dan bukan mekan-
isme untuk menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial.

Mengapa perlu LKS Bipartit? 
Membangun hubungan industrial yang harmonis tidaklah 

mudah. Dibutuhkan proses komunikasi, konsultasi dan musy-
awarah secara terbuka, berkesinambungan dan atas dasar 
saling percaya. Untuk itulah dibutuhkan sebuah sarana pelak-
sanaan hubungan industrial yang dapat menjalankan proses 
tersebut, yang dikenal sebagai LKS Bipartit.

Dasar hukum LKS Bipartit:

n Konvensi ILO Nomor 87/1948 tentang Kebebasan 
 Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 
 Berorganisasi dan Berunding Bersama dan 
 peraturan pelaksanaannya.
n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
 Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
n Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
 Ketenagakerjaan 
n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
 Cipta Kerja
n Permenakertrans Nomor PER.32/MEN/2008 
 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan  
 Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.



Sesuai Pasal 106 UU No.13 Tahun 2003, setiap perusahaan yang 
mempekerjakan 50 pekerja atau lebih wajib membentuk lem-
baga kerjasama bipartit. Apakah ada sanksi jika perusahaan 
tidak membentuk LKS Bipartit?

“Setiap perusahaan yang mempekerjakan 
50 pekerja atau lebih wajib membentuk 

lembaga kerjasama bipartit.” 

(Pasal 106 UU No.13 Th 2003)

Perusahaan yg tdk melaksanakannya dikenakan 
sanksi administratif berupa:

 
a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 
c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pembatalan persetujuan; 
f. pembatalan pendaftaran; 

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat 
produksi;

h. pencabutan ijin

(Pasal 190 UU 13 Th 2003)

II.  TUJUAN, FUNGSI DAN 
 TUGAS LKS BIPARTIT

Menciptakan hubungan industrial yang harmonis,  
dinamis, dan berkeadilan.

Forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha 
dengan wakil SP/SB dan/atau wakil pekerja/buruh da-
lam rangka pengembangan hubungan industrial untuk 
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan 
perusahaan termasuk kesejahteraan pekerja/buruh

n  Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau 
 sewaktu-waktu apabila diperlukan 
n	Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi  
 pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya 
 permasalahan hubungan industrial
n	Menyampaikan saran, pertimbangan dan pendapat 
 kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat   
 pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan   
 pelaksanaan kebijakan perusahaan.

TUJUAN

FUNGSI

TUGAS

LKS Bipartit tidak mengambil alih fungsi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam 
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun dalam perundingan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

CATATAN PENTING
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III. TATA CARA PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT
PERSYARATAN Pembentukan LKS Bipartit harus 
memenuhi kriteria keanggotaan yang terdiri dari 
wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, dan/
atau wakil serikat pekerja/serikat buruh apabila 
sudah terbentuk di perusahaan tersebut, dan 
sudah tercatat pada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, dan/
atau wakil serikat pekerja/serikat buruh melak-
sanakan pertemuan/rapat atau musyawarah 
dalam hal:

Membentuk 
Panitia

Pelaksanaan 
Pemilihan 
Pengurus

Menetapkan 
Susunan 
Pengurus

Notulen 
Hasil 

Pertemuan
MEMBUAT

KOMITMEN

1.  Pertemuan Pembentukan
Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat  Buruh atau  

wakil Pekerja/Buruh melaksanakan pertemuan untuk:
a.  membentuk LKS Bipartit;
b.  menetapkan anggota LKS Bipartit.

1.  Membentuk panitia pengarah pembentukan  
 LKS Bipartit
2.  Menetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan  
 pemilihan pengurus LKS Bipartit
3.  Menetapkan susunan pengurus LKS Bipartit  
 perusahaan
4.  Membuat catatan / notulen hasil pertemuan  
 sebagai dasar bagi penetapan pembentukan  
 LKS Bipartit
5.  M e m b u a t  k o m i t m e n  a t a s  k e p e n t i n g a n  
 bersama. 

2.  Musyawarah Pembentukan LKS Bipartit
a.  Pengusaha dan wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh  

 dan/atau wakil Pekerja/Buruh mengadakan musy 
 awarah untuk membentuk, menunjuk, dan 

 menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan.
b.  Anggota LKS Bipartit menyepakati dan  

 menetapkan susunan pengurus.
c.  Pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartit  

 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandata- 
 ngani oleh pengusaha dan wakil serikat pekerja/ 
 serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan.



a) Dalam hal di perusahaan ter-
dapat 1 (satu) serikat dan semua 
pekerja/buruh menjadi anggota 
serikat pekerja/serikat buruh 
tersebut, maka secara otomatis 
pengurus serikat pekerja/serikat 
buruh menunjuk wakilnya dalam 
LKS Bipartit.

b) Dalam hal di perusahaan be-
lum terbentuk serikat pekerja/
serikat buruh, maka yang me-
wakili pekerja/buruh dalam LKS 
Bipartit adalah pekerja/buruh 
yang dipilih secara demokratis.

c) Dalam hal di perusahaan ter-
dapat lebih dari 1 (satu) serikat 

pekerja/serikatburuh dan seluruh 
pekerja/buruh menjadi anggota 
serikat pekerja/serikat buruh, 
maka yang mewakili pekerja/
buruh dalam LKS Bipartit adalah 
wakil masing-masing serikat 
pekerja/serikatburuh yang per-
wakilannya ditentukan secara 
proporsional.

d) Dalam hal di perusahaan ter-
dapat 1 (satu) serikat pekerja/
serikat buruh dan ada pekerja/
buruh yang tidak menjadi an-
ggota serikat pekerja/serikat 
buruh, maka serikat pekerja/
serikat buruh tersebut menunjuk 
wakilnya dalam LKS Bipartit dan 

pekerja/buruh yang tidak menja-
di anggota serikat pekerja/serikat 
buruh menunjuk wakilnya yang 
dipilih secara demokratis.

e) Dalam hal di perusahaan ter-
dapat lebih dari 1 (satu) serikat 
pekerja/serikatburuh dan ada 
pekerja/buruh yang tidak menja-
di   anggota serikat pekerja/seri-
kat buruh, maka masing-masing 
serikat pekerja/serikat buruh, 
menunjuk wakilnya dalam LKS 
Bipartit secara proporsional dan 
pekerja/buruh yang tidak menja-
di anggota serikat pekerja/serikat 
buruh menunjuk wakilnya yang 
dipilih secara demokratis.

3. Pencatatan LKS Bipartit

LKS Bipartit yang sudah terbentuk 
harus dicatatkan pada instansi 
yang bertanggungjawab di bi-
dang ketenagakerjaan (selam-
bat-lambatnya 14 hari setelah 
pembentukan)

Pengurus LKS Bipatit mengajukan 
permohonan pencatatan dengan 
melampirkan :
- Berita Acara Pembentukan
- Susunan Pengurus

Instansi yang bertanggungjawab 
di bidang ketenagkerjaan mener-
bitkan SK Pencatatatan

ANGGOTA LKS BIPARTIT DARI UNSUR PEKERJA/BURUH

4



5

IV. KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN & KEPENGURUSAN
1.  Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit

 a.   Wakil pengusaha yang berwenang menetapkan   
  kebijakan perusahaan;
 b.  Wakil pekerja/buruh dan atau wakil serikat 
  pekerja/serikat buruh di perusahaan.
 c.  Jumlah keanggotaan Lembaga Kerjasama   
  Bipartit ditetapkan dengan komposisi 1:1 yaitu 
  1 (satu) unsur pekerja banding 1 (satu) unsur   
  pengusaha.
 d.  Keanggotaan Lembaga Kerjasama Biparti dari  
  unsur pengusaha ditetapkan oleh pihak  
  pengusaha, sedangkan wakil dari pekerja/ 
  buruh, serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk   
  oleh pekerja/buruh secara demokratis/ 
  proporsional untuk mewakili kepentingan 
  pekerja/buruh di perusahaan yang 
  bersangkutan.

2.  Kedudukan Lembaga Kerjasama Bipartit

Kedudukan LKS Bipartit berada di perusahaan dan wajib 
dibentuk di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 
(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih, dan dapat di 
bentuk di setiap cabang.

3.  Pengurus LKS Bipartit:

 a.  Pengurus lembaga kerja sama bipartit terdiri  
  dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan  
  Anggota.
 b. Jabatan ketua dijabat secara bergantian  
  antara wakil pengusaha dan SP/SB atau wakil  
  pekerja/buruh.
 c.  Kepengurusan LKS Bipartit ditetapkan dari unsur  
  pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat  
  pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1:1 atau  
  yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan  
  ketentuan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.

Pengurus LKS Bipartit dipilih 
dari dan oleh anggota secara musyawarah 

mufakat serta bersifat kekeluargaan



4. Tugas Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit

 a. Ketua memimpin rapat/pertemuan lembaga   
  dan menandatangani hasil sidang untuk    
  disampaikan kepada pengusaha atau 
  pimpinan perusahaan dan SP/SB.
 b. Wakil ketua mewakili ketua untuk memimpin   
  rapat/pertemuan apabila berhalangan hadir.
 c.  Sekretaris menyusun agenda persidangan, 
  menyiapkan sidang lembaga, membuat    
  notulen dan bertanggung jawab terhadap   
  administrasi lembaga.
 d. Penanggungjawab bidang-bidang unit kerja   
  perusahaan menyiapkan bahan sidang 
  sesuai dengan kegiatan bidang tugas 
  masing-masing unit kegiatan perusahaan.

5.  Masa Kerja Keanggotaan LKS Bipartit:

 a. Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit 3 (tiga)   
  tahun.
 b. Pergantian keanggotaan sebelum 
  berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan   
  atas usul dari unsur yang diwakilinya.

6.  Masa Jabatan keanggotaan berakhir karena:

 a. Meninggal dunia;
 b. Mutasi;
 c. Mengundurkan diri sebagai anggota lembaga;
 d. Diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya;

 e. Sebab-sebab lain yang menghalangi 
  tugas-tugas dalam kepengurusan lembaga.

7. Mekanisme Kerja LKS Bipartit:

 a. LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-   
  kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau   
  setiap kali dipandang perlu.
 b. Materi pertemuan dapat berasal dari 
  pengusaha, pekerja/buruh atau dari pengurus   
  LKS Bipartit.
 c. LKS Bipartit dapat menetapkan agenda 
  pertemuan sesuai kebutuhan perusahaan dan   
  atau pekerja/buruh.
 d. LKS Bipartit membahas agenda pertemuan   
  yang telah ditetapkan
 e. Hubungan kerja LKS Bipartit dengan lembaga   
  lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, 
  konsultatif dan komunikatif.

Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai forum untuk 
mengkoordinasikan lembaga-lembaga ketena-
gakerjaan yang ada di dalam perusahaan agar 

terdapat/terjalin hubungan antara lembaga yang 
satu dengan yang lainnya, seperti Panitia Pem-
bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), 

Koperasi Pekerja, Gugus Kendali Mutu (GKM).
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Pak kita perlu membentuk LKS 
bipartit sebagai wadah dialog 
yg konstruktif antara 
manajemen dan pekerja

Apakah saluran 
bipartit 

yang sekarang 
tidak cukup ?

Bipartit yg bapak maksud 
adalah mekanisme penyelesaian 
perselisihan secara bipartit. 
Jadi berbeda dengan LKS 
bipartit. 

Betul pak. Juga LKS 
bipartit bersifat 
wajib sebagaimana 
diatur dalam UU 
ketenagakerjaan

Kalau begitu mari kita bahas 
bersama bagaimana tata cara 
pembentukannya. Sementara 
saya akan melaporkan rencana 
pembentukan ini ke direksi dan 
serikat silahkan sosialisasikan 
rencana ini ke seluruh pekerja.

SERIKAT PEKERJA

MANAJEMEN & STAF

SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA
MANAJEMEN & STAF



V. KEWENANGAN, PEMBAHASAN & LAPORAN KEGIATAN

1.  Kewenangan LKS Bipartit:
 a.  Memberikan saran, rekomendasi dan memo- 
  randum baik kepada perusahaan maupun SP/  
  SB dan pekerja/buruh untuk perbaikan kinerja 
  di perusahaan.
 b.  Saran, rekomendasi dan memorandum LKS   
  Bipartit terebut menjadi bahan pertimbangan   
  dalam penetapan kebijakan di perusahaan.

Rekomendasi 
merupakan hasil 

yang memiliki bobot 
urgent untuk 
diperhatikan 

sebagai bahan 
pertimbangan.

SARAN

Saran 
merupakan 

bahan 
pengalaman 

kebijakan yang 
bersifat tidak 

mengikat.

REKOMENDASI

Memorandum meru-
pakan hasil kesepaka-
tan kedua pihak yang 
pernah diajukan tetapi 
tidak pernah ditindak-
lanjuti, sehingga perlu 
ada tindak lanjutnya.

MEMORANDUM

2. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan LKS   
 Bipartit antara lain:
 a. Mencegah Terjadinya Permasalahan 
  Hubungan Industrial.
 b. Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan    
  perkembangan perusahaan, termasuk 
  kesejahteraan pekerja/buruh.
 c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Laporan Kegiatan LKS Bipartit diperlukan dengan   
 maksud sebagai berikut:
 a. Sebagai salah satu alat penyampaian 
  pertanggung jawaban dari bawahan kepada   
  atasan atas tugas yang dibebankan 
  kepadanya, tepat pada waktunya.
 b. Sebagai salah satu alat untuk membina ker  
  jasama dan saling pengertian serta komunikasi   
  yang lancar dan setepat-tepatnya.
 c. Sebagai alat untuk mengadakan perencanaan,   
  pengendalian, penelitian dan pengambilan   
  keputusan.
 d. Sebagai alat bagi pimpinan untuk mengetahui  
  sampai dimana perkembangan pelaksanaan   
  tugas yang dipercayakan kepada bawahannya.

4. Penyerahan laporan
 a. Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit 
  melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan   
  kepada pimpinan perusahaan.
 b. Pimpinan perusahaan secara berkala setiap  
  6 bulan sekali melaporkan kepada instansi   
  yang bertanggung jawab di bidang 
  ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
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SALAH SATU CONTOH 
PROSES MUSYAWARAH 

USULAN PEMBENTUKAN LKS 
BIPARTIT DI PERUSAHAAN
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