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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam hal hubungan kerja adapun yang menjadi faktor penting adalah 

perjanjian kerja, karena perjanjian kerja tersebut mengatur mengenai hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban dari para pihak (perusahaan dan pekerja). 

Perjanjian kerja bersifat mengikat, sehingga baik pihak perusahaan maupun 

pihak pekerja terikat oleh aturan yang telah dibuat dan harus dipenuhi serta 

ditaati. Dengan sifat perjanjian kerja yang mengikat tentu dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan merugikan salah satu pihak.1  

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

“perjanjian kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT)”. 

Yang menjadi dasar atas kedua perjanjian kerja tersebut adalah jangka waktu 

selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sebagaimana tertuang pada “Pasal 52 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa: 

Perjanjian Kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

                                                           
1 Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.Hum, 2016, Hak & Kewajiban Berdasarkan Peraturan 

Terbaru, Jakarta: Visimedia, hlm. 2 
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Atas ketentuan tersebut, diambil kesimpulan bahwa unsur kesepakatan yang 

menjadi faktor utama untuk dipenuhi para pihak sebelum terjadinya hubungan 

kerja antara perusahaan dan pekerja.2  

Dengan adanya emansipasi wanita, tidak lagi ada perbedaan terhadap 

laki-laki maupun perempuan,  dalam segi apapun termasuk pekerjaan dan hal 

lainnya. Namun, sebagai pekerja, perempuan sangatlah rentan terhadap 

perampasan hak-hak sebagai pekerja. Sehingga, diperlukan perlindungan 

terhadap hak-hak perempuan. Secara global, hak-hak perempuan telah diatur 

dan juga diadopsi serta diberlakukan di masing-masing negara. Pekerja 

perempuan seringkali dituding tidak dapat memberikan hasil yang maksimal 

bagi perusahaan, sehingga terjadilah perbedaan perlakuan antara pekerja 

perempuan dengan pekerja laki-laki.3 Berbicara mengenai hak, baik 

perusahaan maupun pekerja tentu memiliki hak masing-masing. Salah satu 

hak yang didapat pekerja adahal hak cuti. 

Salah satu perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja 

baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan adalah PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia (Persero). PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah salah 

satu Perusahaan yang membidangi pengklasifikasian kapal-kapal yang 

melakukan kegiatan di sekitar teritori laut Republik Indonesia.4 PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI) memiliki beberapa cabang di seluruh penjuru 

Negara Indonesia, salah satunya berada di Kota Batam. Menjalankan sebuah 

                                                           
2 Ibid, hlm. 27 
3 Ibid, hlm. 34  
4 BKI, “Profil Perusahaan”, http://www.bki.co.id/pagestatis-63-profil-perusahaan-lang-id.html, 

diakses pada tanggal 11 Februari 2018. 
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perusahaan tentu dibutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk membantu 

pengoperasian perusahaan tersebut atau biasa disebut dengan Karyawan. 

Karyawan merupakan pihak yang dipekerjakan pada suatu badan usaha 

atau perusahaan, baik perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta 

ataupun pemerintah, pihak yang disebut karyawan tersebut wajib diberikan 

imbalan atas segala pekerjaan yang telah dilakukannya sebagaimana tertuang 

dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, baik imbalan tersebut 

bersifat harian, mingguan, maupun bulanan, namun biasanya imbalan tersebut 

diberikan secara bulanan.5  

Sebagaimana diatur dalam “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.6 Oleh karena itu, setiap hak 

karyawan telah dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sah, 

salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003. 

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja, pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

Pasal 1 angka 1. Dalam menjalankan tugas sebagai pekerja, baik pekerja 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan/atau pekerja dengan 

perjanjian kerja waktu tak tertentu (PKWTT), tentu memiliki hak serta 

                                                           
5  Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan 

Operasional, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.  
6 Andika Dhamarjati, “Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Masyarakat Indonesia”, di 

akses dari https://www.kompasiana.com/andikadhamarjati98/pekerjaan-dan-penghidupan-
yang-layak-bagi-masyarakat-indonesia_54f5dd9ca33311444f8b478b, pada tanggal 11 Februari 

2018.  
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kewajiban yang berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003. Hak adalah kuasa menerima atas apa yang sudah semestinya 

diterima dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Sedangkan kewajiban 

merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan agar mendapatkan hak, yang 

mana disebutkan di Pasal 1 ayat (3) “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.7 Sehingga 

dapat disimpulkan juga, upah atau imbalan adalah salah satu dari bentuk hak 

yang harus diterima oleh Karyawan.  

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 jelas mengatur 

kelayakan dan tanggung jawab karyawan, karena pada dasarnya karyawan 

merupakan pihak yang lemah sehingga hak-haknya harus dilindungi karena 

sangat rentan untuk tidak dipenuhinya hak-hak karyawan yang mana 

merupakan pihak paling lemah, seperti hak cuti karyawan. Hak cuti karyawan 

tidak hanya cuti tahunan melainkan juga tersapat hak cuti besar, hak cuti 

berdasarkan alasan  yang berkategori penting, hak cuti bersama, hak cuti 

sakit, serta hak cuti bersalin dan hak cuti haid untuk pekerja perempuan. 

Namun, karena kurangnya sosialisasi terhadap karyawan di PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Komersil Batam terkait hal tersebut 

mengakibatkan karyawan hanya mengetahui kewajiban yang harus mereka 

jalankan selama bekerja, tidak dengan hak-hak istimewa yang dapat mereka 

peroleh tanpa harus dikenakan pemotongan upah sebagaimana dijelaskan di 

atas.  

                                                           
7 Nuacha Zterezabiest, “Hak dan Kewajiban Warga Negara”, Scribd, di akses dari 

https://www.scribd.com/document/327454815/Pengertian-Hak-Adalah, diakses pada tanggal 

03 Februari 2018 
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Dari beberapa hak yang dijelaskan, tentu ada hak yang tetap memperoleh 

upah tanpa harus melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan, salah 

satunya adalah hak cuti sakit bagi perempuan yang sedang menstruasi, yang 

telah tertuang pada “Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang dalam 

masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak 

wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Selain itu, juga 

terdapat hak cuti sakit untuk karyawan yang menderita sakit panjang namun 

untuk perolehan upah telah diatur besaran upah sesuai dengan jangka waktu 

lamanya sakit karyawan yang bersangkutan sesuai aturan dalam Pasal 93 ayat 

(3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 8  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka judul Kerja Praktek (KP) 

ini adalah “Prosedur Pelaksanaan Hak Cuti Karyawan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang 

Madya Komersil Batam”. 

1.2  Ruang Lingkup 

Kerja Praktek merupakan suatu bentuk tampak untuk Penulis, dalam 

mengukur penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan yang ada 

melalui praktek di lapangan secara langsung. Oleh sebab itu, dalam 

melaksanakan kerja praktek ini, Penulis akan memberikan kontribusi secara 

langsung dalam lingkungan pekerjaan di PT. Biro Klasifikasi Indonesia 

Cabang Madya Komersil Batam. Adapun penulis hendak melaksanakan kerja 

praktek di PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Komersil Batam. 

                                                           
8 Made Ari Yuliati, “7 Hak Cuti Karyawan yang Wajib anda Ketahui”, diakses dari 

http://www.duniakaryawan.com/hak-cuti-karyawan/, pada tanggal 4 Februari 2018. 
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1.3  Tujuan Proyek 

Adapun tujuan yang ingin dicapai meliputi: 

a. Berkontribusi secara langsung dalam lingkungan kerja PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia (BKI) Cabang Komersil Batam; 

b. Memahami prosedur pengajuan cuti karyawan PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia (BKI) Cabang Komersil Batam; 

c. Menemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pengajuan 

cuti karyawan; dan 

d. Memberikan masukan terkait permasalahan dalam pelaksanaan cuti 

karyawan. 

1.4  Luaran Proyek 

Adapun bentuk dari hasil akhir dilaksanakannya kerja praktek ini adalah 

Laporan Kerja Praktek dengan bentuk kontribusi dari penulis terhadap objek 

kerja praktek. Adapun bentuk kontribusi dari Penulis yang akan diberikan 

adalah: 

a. Partisipasi secara langsung dalam lingkungan kerja PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia Cabang Madya Komersil Batam; 

b. Mempelajari mengenai standar operasional juga peraturan yang berlaku 

sesuai dengan Peraturan Perusahaan; 

c. Menganalisa berbagai kendala yang dialami oleh PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia Cabang Madya Komersil Batam dalam proses pemberian cuti 

kepada karyawan. 
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1.5  Manfaat Proyek 

Dalam melaksanakan kerja praktek terakait prosedur pelaksanaan hak 

cuti oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Kota Batam 

diharapkan mendapat manfaat berupa: 

a. Manfaat Bagi Perusahaan: 

1. Kontribusi langsung secara penuh dari Penulis terhadap Perusahaan; 

2. Hasil proyek yang diberikan oleh Penulis dapat digunakan dalam 

prosedur pelaksanaan hak cuti karyawan di PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia Cabang  Madya Komersil Batam. 

b. Manfaat Bagi Akademisi: 

1. Hasil dari kerja praktek ini mampu memberikan gambaran secara 

umum atas prosedur pelaksanaan hak cuti karyawan di PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia Cabang Madya Komersil Batam; 

2. Hasil dari kerja praktek ini juga dapat digunakan dikemudian hari 

sebagai salah satu referensi dalam hal penulisan karya ilmiah 

dikalangan akademisi. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Pengaturan dalam penyusunan laporan telah didistribusi atas beberapa 

bab, yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini dimuat konteks dari persoalan yang diangkat 

dalam laporan kerja praktek dengan menguraikan beberapa hal yang menjadi 

dasar pertimbangan dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini juga 

menguraikan mengenai tujuan serta manfaat penyusunan penelitian kerja 
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praktek dan juga mengenai luaran rencana yang akan dihasilkan melalui kerja 

praktek ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka, akan membahas hal-hal tentang kajian pustaka 

atas topik yang akan diangkat, serta membahas teori, dan informasi yang tepat 

dari referensi terbaru. Bab ini akan menjelaskan mengenai: 

1. Tinjauan umum tentang Pekerja 

2. Tinjauan umum tentang Pengusaha 

3. Tinjauan umum tentang Perusahaan 

4. Tinjauan umum tentang Kewajiban Pekerja 

5. Tinjauan umum tentang Kewajiban Pengusaha 

6. Tinjauan umum tentang Hak Pekerja 

7. Tinjauan umum tentang Waktu Istirahat 

8. Tinjauan umum tentang Jenis-jenis cuti yang diberikan PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI)  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini mencantumkan personalitas dari Perusahaan/Badan Usaha, susunan 

organisasi Perusahaan/Badan Usaha, ruang lingkup kerja dalam sebuah 

Perusahaan/Badan Usaha serta kerja sama yang dilakukan Perusahaan/Badan 

Usaha dengan Perusahaan lain. 

BAB IV METODOLOGI 

Dalam bab metodologi berisikan mengenai rangka penelitian, teknik 

penggabungan data, jenjang proses dari perancangan sistem yang akan 
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dilampirkan serta jenjang perancangan dan jadwal dari pelaksanaan KP (Kerja 

Praktek). 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab mengenai kajian data dan perancangan, menguraikan paparan dari hasil 

riset, temuan, serta keadaan saat ini dan bahan yang digunakan untuk 

merancang luaran proyek dan menguraikan hasil dari perencanaan sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab implementasi menjelaskan teknik dari implementasi sistem dan juga 

keadaan setelah implementasi dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab mengenai kesimpulan dan saran, menjelaskan kesimpulan 

terhadap kajian laporan dan juga memberi saran atas persoalan yang dibahas 

dalam penulisan laporan ini. 
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