
BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri Indonesia dari tahun ke tahun selalu berkembang 

mengarah pada modernisasi. Awal mula revolusi industri Indonesia dimulai 

saat belanda menjajah selama kurang lebih 350 tahun. Pada saat itu hubungan 

Industrial yang diadopsi dari belanda masih lah sederhana dan terbatas serta 

terkonsentrasi di sektor perkebunan dan industri gula. Pola hubungan Industrial 

yang diterapkan saat itu adalah kapitalis liberalis. peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan pada masa itu cenderung melindungi para pemilik 

modal pada masa itu. Namun perkembangan hubungan Industrial Indonesia 

semakin berubah setelah kemerdekaan hingga reformasi. Pada masa setelah 

kemerdekaan hingga reformasi, hubungan Industrial pada bidang 

ketenagakerjaan menerapkan konsep yang lebih meningkatkan peran 

demokratisasi pekerja dan serikat pekerja.1 

Revolusi industri yang terus berkembang tentu mempengaruhi bentuk 

dan eksistensi hubungan kerja dalam peraturan ketenagakerjaan. Eksistensi 

hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja pada umumnya ditandai 

dengan adanya suatu perjanjian kerja. Apabila dilihat dari dasar pembentukan 

1 Adjat Daradjat Kartawijaya, Hubungan Industrial Pendekatan Komperhensif - Inter 
Disiplin Teori - Kebijakan - Praktik, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 34. 

Hengky Hadiyanto. Penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dalam Hubungan Industrial Sesuai dengan 
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
UIB Repository©2020



perjanjian kerja, pada umumnya terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kerja yaitu 

secara lisan dan tertulis. 

Jika melihat sejarah pembentukan perjanjian kerja di Indonesia, 

pelaksanaan perjanjian kerja lisan pada  masa lampau tepatnya pada masa 

penjajahan belanda banyak  dilakukan melalui suatu perjanjian kerja lisan. Pada 

pelaksanaannya dahulu, perjanjian kerja lisan ini sering menyebabkan berbagai 

masalah hubungan kerja seperti tidak adanya kejelasan dalam pemberian upah, 

kejelasan tolak ukur kerja, dan kesepakatan kerja yang didasarkan pada 

kesetaraan. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia pada awal 

kemerdekaan menerapkan suatu kebijakan untuk diwajibkannya dilakukan 

perjanjian tertulis dalam suatu perjanjian kerja melalui Undang – Undang  

Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan 

Majikan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada pekerja yang posisinya lebih lemah dalam suatu perjanjian kerja,  

Namun pada saat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disahkan, perjanjian kerja lisan kembali diperbolehkan dalam 

membuat suatu hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 , perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tetap sah secara hukum, akan 

tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan. 

Pada praktiknya , banyak pengusaha yang belum mengetahui ataupun sengaja 

melalaikan syarat-syarat tersebut. 
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CV (Commanditaire Vennootschap). Data Computer  adalah salah satu 

perusahaan swasta di Batam. Dalam perusahaan ini hubungan industrial yang 

terbentuk antara pengusaha dengan pekerja di CV Data Computer dibentuk 

melalui perjanjian kerja lisan, akan tetapi dalam perjanjian kerja tersebut belum 

ada kejelasan terhadap status pekerja secara hukum, jenis pekerjaan, jam kerja  

dan hal-hal lain yang sebagaimana diatur dalam perjanjian  kerja. Berdasarkan 

hal ini, maka penulis tertarik melakukan kerja praktik di CV. Data Computer 

untuk mencari tahu permasalahan dan solusi dalam penyusunan perjanjian kerja 

guna kejelasan hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah pengaturan dan 

pelaksanaan perjanjian kerja dalam suatu hubungan Industrial yang dilakukan 

oleh CV. Data Computer. 

C. Tujuan Proyek  

Tujuan dilaksanakannya kerja praktik ini adalah mencari tahu permasalahan 

dan menawarkan solusi dalam penyusunan perjanjian kerja guna kejelasan 

hubungan Industrial di CV. Data Computer sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

D. Luaran Proyek  
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Menawarkan sistem yang tepat pada pengaturan dan pelaksanaan perjanjian 

kerja di CV. Data Computer agar tidak bertentangan dengan Undang- Undang 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

E. Manfaat Proyek 

Pada pelaksanaan kerja praktik di CV. Data Computer terdapat manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

• Memberikan wawasan penulis tentang pengaturan dan problematik 

dalam pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kerja dalam suatu 

hubungan Industrial 

• Mempelajari penerapan ilmu yang di per oleh di perkuliahan pada 

pelaksanaan magang di CV. Data Computer 

2. Bagi Universitas 

• Menjalin kerja sama antara Universitas dengan CV. Data Computer 

 

 

3. Bagi Instansi 

• Adanya kritikan-kritikan serta solusi yang diberikan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh CV. Data Computer 

terkait pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kerja. 
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