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ABSTRAK 

Revolusi Industri Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini 
tentu mempengaruhi eksistensi hubungan kerja dalam peraturan ketenagakerjaan. 
Eksistensi hubungan kerja dalam hubungan industrial pada umumnya ditandai 
dengan suatu perjanjian kerja secara tertulis maupun secara lisan. Dalam 
pelaksanaan kerja praktek ini, penulis merancang suatu penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kerja dalam suatu 
hubungan Industrial yang dilakukan oleh CV. Data Computer. 

Laporan kerja praktik ini disusun menggunakan metode penelitian hukum 
empiris. Metode ini memandang hukum sebagai fenomena sosial, sehingga lebih 
meneliti hukum dalam masyarakat baik dilakukan secara kualitatif maupun secara 
kuantitatif.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama kerja praktik di CV. Data 
Computer menunjukkan bahwa CV. Data Computer menggunakan perjanjian kerja 
lisan dalam membuat kesepakatan kerja. Perjanjian kerja tersebut ternyata tidak 
efektif dalam memenuhi kebutuhan pengusaha dan pekerja di CV. Data Computer 
secara menyeluruh terkait kontrak kerja. Perjanjian kerja tersebut menimbulkan 
permasalahan kerja dalam pelaksanaannya. Perselisihan kerja muncul karena tidak 
diatur secara lengkap dan jelas kontrak kerja dalam kesepakatan lisan seperti waktu 
lembur dan upah lembur, tahap-tahap yang diperlukan apabila pekerja ingin 
melakukan pengunduran diri, dan izin tidak bekerja. Dalam menghadapi 
permasalahan tersebut, maka penulis menyusun suatu perjanjian kerja yang dibuat 
secara tertulis. Penyusunan perjanjian kerja secara tertulis dalam laporan ini disusun 
dengan mengamati dan mempelajari kebutuhan CV. Data Computer serta 
mempelajari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk 
mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diatur.  Perjanjian kerja tertulis ini mungkin 
dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan diatas sebab hak dan 
kewajiban dari pekerja dan pengusaha diatur dalam kontrak kerja secara tertulis. 
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