
 

 

1 
Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut 

dengan PPAT) berprofesi sebagai pejabat pembuat akta otentik dan 

menjalankan wewenangnya, hal tersebut membuat Notaris/PPAT harus 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, kedua hal itu terjadi tak 

hanya di lingkungan notaris, tetapi juga dengan lingkungan luas, baik itu 

subyek hukum, badan hukum, badan usaha umum lainnya, termasuk instansi 

pemerintahan. Oleh karena luasnya hubungan yang dimiliki untuk menunjang 

berjalannya profesi sebagai Notaris maupun PPAT, maka Notaris memerlukan 

setidaknya 1 (satu) bahkan lebih karyawan, dan hubungan itu bukan semata 

hubungan biasa tetapi disebut dengan hubungan hukum. 

Pada dunia pekerjaan, hubungan antara karyawan dan Notaris disebut 

dengan hubungan hukum, hubungan hukum ini timbul bersama dengan hak 

dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terikat dalam ketenagakerjaan. 

Dari hubungan hukum tersebut, maka setidak-tidaknya harus ada keterikatan 

antara Notaris dan karyawannya, dan lahirlah sebuah kontrak kerja yang 

mengikat dan telah disepakati oleh para pihak tersebut. 

Perjanjian Kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya akan 

disebut di dalam Laporan Kerja Praktek ini dengan UU Ketenagakerjaan). 

Khususnya dalam Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan isi perjanjian kerja 

sebagai perjanjian antara pekerja/karyawan dan pengusaha/pemberi kerja yang 
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berisikan syarat-syarat kerja, hak serta kewajiban kedua belah pihak. 

Atas pengertian kerja sebagai berikut: 

a) “adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum berupa 

perjanjian”  

b) “adanya subjek atau pelaku yakni pekerja atau buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja masing-masing membagi 

kepentingan, membuat syarat-syarat kerja.”  

c) “hak dan kewajiban para pihak.”1 

Peristiwa hukum kontrak kerja adalah tindakan yang melibatkan 

pekerja atau karyawan dan pemberri kerja untuk saling mengikat diri dalam 

suatu hubungan kerja. Kontrak kerja termasuk elemen terhadap sebuah 

perjanjian dan melekat hubungan bisnis/kerja dalam skala yang besar maupun 

skala yang kecil, domestik maupun internasional. Kontrak kerja dapat dibuat 

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), namun sangatlah penting 

dalam suatu perjanjian untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.  

Fungsi kontrak kerja sangat penting untuk kepastian hukum bagi kedua 

belah pihak seperti mengatur hak dan kewajiban para pihak, dan menghindari 

perlakuan tindakan diluar perjanijan, serta dapat membantu jika suatu saat 

timbul perselisihan atau kesalahpahaman diantara kedua belah pihak yang 

didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (yang 

selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) serta UU Ketenagakerjaan.  

Untuk syarat pembuatan draf kontrak kerja terdapat pada Pasal 54 UU 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan: 

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus 

memuat:  

1. “nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.”  

2. “nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.”  

3. “jabatan atau jenis pekerjaan.”  

                                                
1 Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hal 40 
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4. “tempat pekerjaan.”  

5. “besarnya upah dan cara pembayarannya.”  

6. “syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh.”  

7. “mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.” 

8. “tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditanda tangan para 

pihak dalam perjanjian kerja.” 

Lalu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

menyebutkan:  

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:” 

a. “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” 

b. “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” 

c. “suatu hal tertentu” 

d. “suatu sebab yang halal” 

Pada kegiatan Kerja Praktek ini, Penulis menemukan bahwa di Kantor 

Notaris/PPAT Analis Wida Delima Pandjaitan, S.H., M.Kn. tidak menerapkan 

kontrak kerja antara pemberi kerja dengan pekerja atau karyawan, yang 

dimana kontrak kerja sangat penting dibuat demi kepastian hukum bagi para 

pihak, maka dari itu, timbulah ketertarikan Penulis untuk melakukan 

“PERANCANGAN KONTRAK KERJA DI KANTOR NOTARIS/PPAT 

ANALIS WIDA DELIMA PANDJAITAN, S.H., M.Kn. DI KOTA 

BATAM”. 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Penulisan laporan Kerja Praktek ini adalah Penulis 

menyampaikan pemahaman tentang pentingnya kontrak kerja bagi pemberi 

kerja dan pekerja atau karyawan demi kepentingan kedua belah pihak 

dikemudian hari, dan membuat draf kontrak kerja yang klausulnya sesuai 

dengan UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah 

suatu perjanjian. 
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1.3 Tujuan Proyek  

Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk memberi pemahaman 

hukum bagi pemberi kerja dan pekerja tentang pentingnya suatu kontrak untuk 

dirancang secara legal, agar memperjelas kepastian hukum tentang hak dan 

kewajiban pemberi kerja dan pekerja atau karyawan. 

1.4  Luaran Proyek  

Pada proyek Kerja Praktek yang Penulis lakukan di kantor 

Notaris/PPAT Analis Wida Delima Pandjaitan, S.H., M.Kn, luaran proyek 

yang akan Penulis berikan adalah merancang dan menyerahkan draf kontrak 

kerja untuk para pekerja atau karyawan di kantor Notaris tersebut. Hal yang 

mendasari Penulis dalam merancang draf kontrak kerja ini adalah UU 

Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerdata. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat proyek yang Penulis harapkan yaitu agar pemberi kerja dan 

pekerja atau karyawan dapat mengerti tentang isi serta fungsi yang terdapat 

pada kontrak kerja dan pemberi kerja serta pekerja dapat menggunakannya 

sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak di masa yang akan 

datang. 
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