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Hubungan Industrial 

Pengertian Dasar : Hubungan Antara Pengusaha 
dengan Pekerja. 

Dari Aspek Manajemen : Proses Menciptakan Hubungan 
yang Harmonis dan Dinamis Antara Pengusaha dan 
Pekerja, Pemerintah, Masyarakat. 

Iklim Kerja yang Menjamin Ketenangan Bekerja dan 
Kelangsungan Berusaha. 



Masyarakat & Pemerintah 

Pengusaha 

Pekerja 

Tim 
Manajemen 

Asosiasi Pengusaha 

WK/ 
PUK ...... 

Afiliasi Serikat 
Pekerja 

Tuntutan Persaingan Global 



Kerangka Dasar HR Dalam Perusahaan 

Personnel Management 

Industrial Relation Management 

Organization Development 

 Reward Management 

Termination 
Management 

Performance 
Management 

People 
Developement
Management 

Recruitment 
Management 



Pergeseran Paradigma Implementasi HI 

Sebelum Gelombang Demo Pasca  Gelombang Demo 

• Kekuatan kelompok belum 
mengemuka. 

• Terbentuknya kekuatan kelompok. 

• Status pembenaran hubungan kerja 
mengadopsi hukum perdata. 

• Status hubungan kerja berdasarkan 
UU ketenagakerjaan secara penuh. 

• Penerapan outsourcing secara luas. • Penerapan outsourcing terbatas. 

• Pekerjaan mengelola HI 
tanggungjawab departemen HR. 

• Pekerjaan mengelola HI 
tanggungjawab semua pimpinan 
departemen. 

• Departemen HR sebagai supporting. • Departemen HR sebagai business 
partner. 
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Perbedaan Definisi  
Antara Coaching & Counseling  

Coaching : 
Memberikan bimbingan dan 
masukan yang tepat waktu 
untuk membantu pekerja dlm 
memperkuat keterampilan 
atau pengetahuan khusus 
yang diperlukan untuk sukses 
dalam suatu tugas atau 
masalah. 

 
 

Counseling : 
Proses pemberian dukungan 
oleh atasan untuk membantu 
pekerja dalam mengatasi 
masalah pribadi atau 
perubahan kebijakan dlm 
perusahaan yang 
berpengaruh  terhadap 
kinerjanya. 

 
 

 



Perbedaan Tujuan  
Antara Coaching & Counseling  

 

Coaching : 
Membantu pekerja untuk 
dapat mengatasi masalah-
masalahnya yang berkaitan 
dengan keterampilan atau 
pengetahuan untuk 
melaksanakan suatu tugas 
atau pekerjaan. 

 

Counseling : 
1. Membantu memecahkan 

problem factual. 
2. Membantu counselee 

mencapai kondisi psikis 
yang seimbang. 

3. Membantu pekerja 
menemukan desposisi yg 
tepat untuk mengambil 
keputusan. 

4. Membantu memodifikasi 
perilaku yang sesuai. 



Bedakan Contoh Kasus Berikut 

Pekerja tidak mampu menjalankan program kerja 

Sering ikut demo eksternal 

Bermain HP disaat jam kerja 

Sulit beradaptasi dengan rekan kerja di bagian yang sama 

Rendahnya keterampilan yang  menjadi tuntutan pekerjaan 

Sering tidak mencapai target 

Punya potensi untuk dipromosikan 

Motivasi kerja menurun 

Sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan 

1. Coaching  2. Counseling  

 
3. Coaching & Counseling 

 



Posisi apa yang paling tepat untuk melakukan 
coaching & counseling ... 

Pra  Coaching -
Counseling 

 

Coaching - 
Counseling 

Pasca Coaching -
Counseling 

 

 Proses pendekatan 
 Proses 

berkembangnya 
kepercayaan  

 Memahami 
kebiasaan dan 
kecendrungan 
keseharian 
 

 

 Evaluasi pengaruh  

 Penguatan 

 Pelemahan 

 

 

 

90% Keberhasilan 
Dipengeruhi  
Pra & Pasca 

...? 



Kapan Atasan Harus Memberikan Coaching, Counseling, 
Coaching dan Counseling ... ? 

Ada laporan dari pihak-pihak bertanggung jawab 

Timbulnya gejala-gejala yang akan merugikan 
pribadi karyawan, rekan kerja dan atau perusahaan 

Saat karyawan datang memerlukan 

3 

1 

2 



Alasan Coach & Counselor Dibutuhkan Dalam HI 

Sumber Bentuk Tantangan Perusahaan & Individu 

Perbedaan 
Individu  

Kemajemukan latar belakang budaya pekerja. 

Eksternal  
PUK 

Kuatnya pengaruh budaya organisasi Serikat Pekerja terhadap 
individu pekerja. 

Eksternal 
Perusahaan 

Tuntutan global yang mendorong industri untuk berkompetisi 
tanpa henti. 

Internal 
Perusahaan 

Tuntutan konsistensi performa individu yang adaptif dalam 
menghasilkan produk. 

Keluarga & 
Sosial Masy 

Kuatnya sumber stres yang berpengaruh langsung terhadap 
keseharian pekerja. 



Alasan-alasan tidak melakukan counceling 

1. Saya tidak memiliki waktu. 

2. Rasanya saya tidak bisa melakukannya dan memang bukan pekerjaan 

utama saya. 

3. Membimbing adalah pekerjaan psikolog dan ahli jiwa. 

4. Saya khawatir terjadi konflik. 

5. Karyawan tidak suka mendengar nasihat. 

6. Saya merasa tidak perlu khawatir dengan dampak perubahan organisasi, 

saya hanya menginginkan para karyawan bekerja dengan baik. 

 



Lanjutan 1 

7. Saya tidak peduli. 

8. Saya takut menyampaikan hal-hal yang saya rasakan. 

9. Saya khawatir memberikan saran yang salah dan kemudian disalahkan. 

10. Karier karyawan adalah urusan pribadinya. 

11. Takut menghadapi rasa frustasi, keluhan, dan ketidakpuasan serta tidak bisa 

mengatasinya. 

12. Saya sendiri sudah menghadapi banyak masalah sehingga saya tidak mau 

menambahnya lagi dengan harus bertanggung jawab membantu karyawan 

mengatasi masalahnya. 

 



13.Kurang percaya diri dan kurang memahami pekerjaan. 

14.Khawatir karyawan menjadi tergantung kepada saya. 

15.Seiring dengan berjalannya waktu masalah kinerja akan bisa teratasi 

sendiri. 

16.Saya sendiri tidak tahu cara mencapai sasaran maupun kepastian karier 

saya. Jadi, biarkan saja mereka mencari jalan keluarnya sendiri. 

17.Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri bila melihat karyawan sedih 

atau marah. 

Lanjutan 2 



18.Saya tidak mempunyai cara memecahkan masalah yang terjadi. 

19.Saya akan terbawa perasaan karyawan dan situasi yang terjadi serta tidak 

bisa bersikap objektif. 

20.Saya tidak percaya kepada karyawan. 

Lanjutan 3 



Langkah Sistematis COACHING & COUNSELING 

1. I Introduksi dan identifikasi. 

2. D Definisikan situasi : masalah + penyebabnya. 

3. E Eksplorasi alternatif pemecahan masalah. 

4. A Aksi yang disepakati untuk dilaksanakan. 

5. L Lihat kembali/review setelah pelaksanaan. 



Pedoman dan Langkah-Langkah Dalam  

Coaching – Counseling 1 

I. INTRODUKSI & IDENTIFIKASI 

 Sambutan yang hangat dan ramah agar karyawan merasa diterima dan 

tenang (rileks). 

 Gunakan bahasa tubuh yang positif dan kontak mata sesering 

mungkin. 

 Jelaskan alasan dan tujuan pertemuan. 

II. DEFINISI MASALAH & PENYEBAB 

 Uraikan masalah spesifik yang perlu diperbaiki. Jelaskan juga akibat-

akibatnya terhadap perusahaan, karyawan dan unit kerjanyan. 

 Perhatikan, hargai perasaan dan dengarkan perasaan-perasaan 

karyawan. 

 Dapatkan faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan. 

 



Pedoman dan Langkah-Langkah Dalam  

Coaching – Counseling 2 

III. EKSPLORASI ALTERNATIF PERBAIKAN 

 Dorong karyawan untuk mengutarakan pendapatnya tentang cara-

cara melakukan perbaikan dan tunjukkan bahwa Anda menghargai 

upayanya. 

 Gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mendorong 

karyawan menganalisa dan memberikan usulan tertentu. 

 Berikan usulan Anda bila diperlukan. Sedapat mungkin gunakan 

gagasan yang berasal dari dirinya. 

IV. AKSI YANG DISEPAKATI 

 Sepakati aksi/tindakan-tindakan yang tepat untuk perbaikan. 

 Konfirmasikan kepada yang bersangkutan untuk memastikan 

komitmennya. 



Pedoman dan Langkah-Langkah Dalam  

Coaching – Counseling 3 

V. LIHAT KEMBALI UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAANNYA 

 Tentukan jadwal pertemuan selanjutnya untuk menunjukkan 

keseriusan Anda. 

 Berikan umpan balik mengenai perkembangannya. 

 Pastikan bahwa Anda akan memberikan umpan baliknya. 

 



Konfrontasi Dalam Konseling 

Konfrontasi adalah menyadarkan pekerja yang 

dikonseling dengan memberinya informasi yang : 

1. Mungkin tidak menyenangkan bagi yang dikonseling. 

2. Mungkin diabaikan atau luput dari perhatian yang 

dikonseling, tetapi harus diperhatikan jika ingin 

mengoptimalkan manfaat dari konseling. 



Kapan Konfrontasi Dilakukan ? 

1. Saat menghindari problem utama yang tampak 
menyusahkannya. 

2. Saat tidak bisa menyadari perilakunya yang merugikan 
dirinya sendiri. 

3. Saat tidak bisa melihat konsekuensi-konsekuensi serius 
yang mungkin diakibatkan oleh perilakunya. 

4. Saat membuat pernyataan-pernyataan yang saling 
bertentangan. 

5. Saat berbicara berputar-putar dengan menceritakan hal 
yang sama berulang-ulang. 

6. Saat perilaku non verbal tidak sesuai dengan perilaku 
verbalnya. 

 



Semoga Bermanfaat 
Selamat Mencoba 

Terima Kasih 


