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Sebuah pengantar mengenai

Komite Bersama
Produktivitas Kesadaran Budaya
Layanan Sosial
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Keselamatan Organisasi Kerja
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mungkin saja memiliki masalah untuk diceritakan atau
gagasan bagus untuk dibagikan. Tetapi bagaimana caranya
anda memberitahukan manajemenmu? Satu cara agar suaramu
didengar adalah
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Berdasarkan undang-undang perburuhan Qatar,
perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 30 pekerja dapat
membentuk sebuah Komite Bersama. Komite Bersama akan terdiri
dari jumlah yang sama dari para pekerja dan manajemen
perusahaan anda secara bersama-sama.
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Bagaimana bisa sebuah Komite Bersama membantu saya?
Jika anda memiliki masalah atau saran, para wakil pekerja pada sebuah Komite
Bersama akan mendiskusikannya dengan manajemen

Seberapa sering mereka melakukan pertemuan?
Komite Bersama bertemu setidaknya satu kali setiap bulannya untuk mendiskusikan isu-isu
penting terkait tempat kerja.

Siapa yang akan mewakili para pekerja?
Para pekerja memilih sendiri wakil mereka untuk duduk pada Komite Bersama selama dua
tahun. Mereka akan mendengarkan dan mendiskusikan keluhan ataupun kebutuhan rekan
sesama pekerja. Mereka juga akan mengkomunikasikan apa saja yang telah disepakati pada
pertemuan-pertemuan Komite Bersama kepada para pekerja tersebut.

Bisakah saya
Jika perusahaan anda memiliki Komite Bersama, maka anda
dibolehkan menjadi seorang kandidat untuk menjadi wakil pekerja
pada pemilihan. Seluruh pekerja baik yang diperkerjakan secara langsung oleh perusahaan
ataupun yang bekerja pada kontraktor atau agensi dan yang ditempatkan bekerja di
perusahaan tersebut dapat ikut serta pada pemilihan. Anda harus memiliki kontrak yang
sah dan masih berlaku, telah menyelesaikan setidaknya satu tahun pelayanan (kontrak
kerja) dan tidak memegang jabatan manajemen.
Tidak ada pembayaran tambahan saat menjadi
Apakah saya akan
anggota Komite Bersama, tapi bagaimanapun juga
anda akan diberikan waktu off selama jam kerja saat mengemban tugas-tugas anda

menjadi kandidat?

dibayar?

Bagaimana saya tahun jika ada pemilihan?
Departemen Sumber Daya Manusia (HRD) akan mengumumkan jika ada
pemilihan Komite Bersama pada perusahaan anda dan bagaimana pemilihan
tersebut akan dilangsungkan

Apakah saya akan dilatih jika saya terpilih?
Jika terpilih, anda akan dilatih mengenai peranan dan tanggung jawab baru anda

Dimana saya dapat menemukan informasi tambahan?
Untuk informasi tambahan, anda bisa melihat website www.ilo.org/qatar-office

