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Industrial Relation Section Head 

a. Penempatan  : Berau – Kalimantan Timur 
 

b. Level    : Superintendent 
 

c. Uraian Pekerjaan  : 
Pendukung manager dalam merencanakan, menjalankan, mengontrol dan 
mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijaksanaan Manajemen serta ketentuan  
dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku;  hubungan industrial yang baik 
dengan Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Departemen Tenaga Kerja, dan 
Dinas Tenaga Kerja setempat; serta melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan 
Hubungan Industrial yang terjadi di Kontraktor dan Labor Supply yang 
melakukan kegiatan di wilayah kerja PT. Berau Coal. 
 

d. Tanggung Jawab  : 

 Menyusun aktifitas dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Industrial 
Relations yang baik sesuai dengan kententuan dan prosedur yang berlaku. 

 Melakukan monitoring, evaluasi dan memastikan terlaksanakan aspek hukum 
ketenagakerjaan telah berjalan dengan baik dan kondusif. 

 Melakukan identifikasi dan analisa serta solusi penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang terjadi di wilayah perusahaan. 

 Melakukan pengarahan, monitor dan evaluasi aktifitas atau kegiatan terkait 
Industrial Relations serta memberikan masukan-masukan dalam rangka usaha  
perbaikan kinerja 
 

e. Kualifikasi 
Pendidikan  : Min S1 Hukum/ Hubungan Industrial/ Management SDM  
Pengalaman   : Min 5 tahun pada bidang yang sama  
Keterampilan  : 

 Mempunyai keahlian dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial 

 Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan ketenagakerjaan 

 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan outsourcing & 
SLA 

 Mampu bekerja dibawah tekanan 

 Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan 

 Memiliki penguasaan lisan & tulisan akan bahasa inggris yang baik 
 

 

Jika anda memiliki kualifikasi yang sesuai, silahkan mengirimkan dokumen lamaran 
lengkap kepada kami sebelum 20 Desember 2016 melalui email 
recruitment@beraucoal.co.id  
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