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Nomor  : B.432/PHIJSK/VIII/2012 
Perihal : Pemberitahuan Perangkat Organisasi/Kepengurusan Wilayah 

SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB 
 
Kepada Yth. 
Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi Seluruh Indonesia 
di  
Tempat 
 
 
Memperhatikan banyaknya permasalahan yang disampaikan kepada Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi mengenai pemberitahuan dan pencatatan perangkat organisasi / 
kepengurusan wilayah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC, DPD, dan lain-lain), kami 
sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Tata Cara Pencatatan SP/SB menyebutkan bahwa SP/SB, Federasi dan Konfederasi 
SP/SB dicatatkan berdasarkan domisili masing-masing organisasi. Penjenjangan 
organisasi/kepengurusan wilayah seperti Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan 
Pimpinan Cabang tidak wajib dicatatkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2000 dan Kepmenakertrans Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata 
Cara Pencatatan SP/SB. 

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20000 menyebutkan bahwa 
“penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dab konfederasi 
serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah 
tangganya”. Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan 
tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Sehingga penjenjangan 
organisasi/kepengurusan wilayah tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional 
diatur di dalam anggaran dasar/atau anggaran rumah tangga organisasi SP/SB, 
federasi dan konfederasi SP/SB tersebut. 

3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur bahwa pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis 
keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Sehingga 
apabila organisasi SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB memiliki pengurus 
sesuai dengan wilayah pemerintahan harus memberitahukan secara tertulis 
keberadaannya sesuai dengan tingkatannya. Pengurus tingkat kabupaten/kota 
memberitahukan keberadaannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota, pengurus tingkat propinsi memberitahukan 
keberadaannta kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
propinsi, dan pengurus tingkat nasional memberitahukan keberadaannya kepada 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 



4. Mencermati bahwa dalam kenyataan di lapangan, banyak Dinas yang membidangi 
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang mencatatkannya maka kami menghimbau: 

a. Agar tidak dilakukan pencatatan kepengurusan wilayah / penjenjangan 
organisasi. Penjenjangan organisasi diberitahukan keberadaannya secara 
tertulis untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusannya, 
keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial dan beracara di 
Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya. 

b. Apabila ternyata sudah dicatatkan dan diberi nomor bukti pencatatan, maka 
diberikan penjelasan bahwa pencatatan tersebut merupakan pencatatan 
keberadaan organisasi di wilayah tersebut dan bukanlah pencatatan 
pembentukan organisasi SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB melainkan 
pemberitahuan perubahan kepengurusan organisasi atau pembentukan baru 
terhadap kepengurusan perangkat organisasi yang dimaksud. 
 

5. Agar Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi menyampaikan 
penjelasan ini kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota wilayahnya. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
A.N. Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Direktur Jenderal 

 
TTD 

 
R. Irianto Simbolon, SE., MM 
NIP. 19610514 198003 1 001 

 
Tembusan: 
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; 
2. Gubernur Seluruh Indonesia; 
3. Sekretaris Jenderal Kemnakertrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disalin sesuai dengan aslinya. 


