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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Didalam dunia industri merupakan tempat bagi sekelompok orang 

melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa dengan cara kerjasama dan 

terkendali secara harfiah guna tercapainya tujuan tertentu. Impian perusahaan 

sangan penting karena menjadi faktor petunjuk bagi pengembangan jangka 

pendek dan jangka panjang perusahaan. Salah satu tujuannya yaitu 

meningkatkan produktivitas dan penjualan produk dengan memperoleh 

keuntungan yang besar. Perusahaan harus menjalankan bisnis dalam kegiatan 

ekonomi spesifik yang bermanfaat. Manfaat ekonomi terkait dengan manfaat 

yang diperoleh dari perusahaan dan konsumen. Hal ini tentunya membutuhkan 

sumber daya manusia dan peralatan produksi untuk memudahkan pekerjaan. 

Lapangan pekerjaan pada sebuah perusahaan sangat dibutuhkan seseorang 

yang sudah memasuki usia produktif untuk memperoleh pekerjaan agar 

memperoleh gaji yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Dengan jumlah 

perusahaan yang lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja, makan para pekerja harus 

berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan pada sebuah perusahaan. 

Dengan demikian para pekerja harus memiliki pendidikan dan kemampuan 

dalam bekerja 

Sumber daya di perusahaan adalah sekelompok orang yang menggunakan 

energi mereka untuk tujuan menerima upah dari perusahaan untuk pekerjaan 

mereka. Kelompok orang ini sering disebut karyawan, pekerja, dan sebagainya. 

Para pekerja atau karyawan memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan 
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karena mereka yang menjalankan perusahaan, tanpa para pekerja/ 

karyawan maka perusahaan tidak dapat beoperasi. Pekerja/  karyawan 

merupakan aset dalam perusahaan, karena untuk menjalankan mesin dan 

peralatan kerjaan dibutuhkan tenaga manusia untuk mengontrolnya, jika tidak 

maka perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal. 

Selain waktu yang tersedia fasilitas milik negara untuk mendirikan 

perusahaan yang didirikan oleh pemilik, selain untuk memenuhi dan mendukung 

kebutuhan manusia, juga akan ada masalah hukum dengan banyak masalah. Utas 

berbeda-beda, baik legal maupun ilegal. Perusahaan harus dapat menyesuaikan 

dan mengantisipasi kondisi ini untuk mempertahankan operasi bisnisnya dan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen, perusahaan harus 

menetapkan kebijakan yang tepat. cocok untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Semakin berkembang suatu perusahaan harus adanya sebuah kontrak dan 

peraturan perusahaan yang dirumuskan untuk menjadi acuan bagi Perusahaan 

bahkan karyawan berupa hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tujuan 

meningkatkan relasi kerja yang solid serta harmonis diantara pengusaha dan 

karyawan, dalam membangun sebuah usahaan bersama meningkatkan 

kesejahteraan karyawan dan kelansungan usaha perusahaan. 

Setiap perusahaan harus memiliki Visi dan Misi guna mencapai tujuan dan 

target perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam layanan komersial atau 

komoditas, baik nasional maupun multinasional, dalam melaksanakan 

manajemen sehari-hari dan kegiatan terkait ketenagakerjaan, mau tidak mau 

memerlukan peraturan publik. Ini berlaku dan diikuti oleh semua karyawan 
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sehingga dapat berfungsi dan mematuhi hukum yang berlaku. Definisi dari  

peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “kebijakan tertulis yang ditetapkan 

oleh pemberi kerja memuat berupa ketentuan kerja dan peraturan perusahaan.” 

Peraturan perusahaan disiapkan oleh pengusaha dan merupakan tanggung jawab 

pengusaha yang terlibat. Pengembangan peraturan perusahaan dilakukan dengan 

meregenarasi rekomendasi dari pertimbangan karyawan dengan kata lain 

perwakilan karyawan di perusahaan yang bersangkutan. 

Peraturan perusahaan didokumentasikan oleh perusahaan dengan 

ketentuan ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan 

berlaku dan mengikat jika disetujui oleh Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Komunikasi. Selain itu, aturan perusahaan juga menjelaskan secara rinci 

ketentuan umum hukum. Dalam sebuah perusahaan hanya satu aturan yang 

dapat diterapkan untuk semua karyawan. 

Pengusaha yang mempekerjakan setidaknya sepuluh pekerja diharuskan 

membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan berlaku setelah disetujui 

oleh Menteri Sumber Daya Manusia dan Transportasi atau pejabat yang ditunjuk 

dan peraturan perusahaan berlaku untuk maksimum 2 tahun dan harus 

diperpanjang setelah tanggal kedaluwarsa. 

Selain peraturan perusahaan, kontrak kerja diperlukan selama 

pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. 

Kontrak kerja diperlukan untuk mengklarifikasi hak dan kewajiban masing-

masing pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. PT. Sukses Perkasa 

Mandiri merupakan merupakan perusahaan bergerak dibidang distributor 
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rokok1,  dan beralamat di Kawasan Executive Industrial Park, Batam Centre. 

Cakupan pemasaran yaitu grosir, toko, dan warung. 

Salah satu permasalahan pada PT. Sukses Perkasa Mandiri yaitu 

perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan yang menyebabkan tidak ada 

aturan yang jelas dari perusahaan. Hal-hal seperti tata tertib kerja, hak dan 

kewajiban pekerja, jam kerja, upah kerja, serta penerimaan dan pemutusan 

hubungan kerja. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan penerapan sebuah kerja 

praktek, Penulis berencana untuk membuatkan draft peraturan perusahaan yang 

memperjelas hak-hak dan kerwajiban perusahaan dengan pekerja. 

Peraturan perusahaan dibuat agar menertibkan pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Peraturan perusahaan wajib dimiliki perusahaan 

agar tjuan dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Diperlukan peraturan 

perusahaan bukan untuk mrngatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan pekerja, 

namun agar hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja dapat diterangkan 

dengan jelas. 

Adanya aturan perusahaan diperlukan untuk menciptakan standar yang 

dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan untuk menjalankan tugasnya. 

PT. Sukses Perkasa Mandiri tergolong perusahaan baru sehingga terdapat 

masalah internal yang dihadapi, salah satunya yaitu peraturan perusahaan.  

Dari uraian di atas, tentu saja diperlukan analisis dan solusi hukum 

sehingga dapat membantu menjelaskan kepada perusahaan. Ini adalah dasar 

penulis untuk menganalisis, mendiskusikan, dan meneliti serta meningkatkan 

subjek “Rancangan Peraturan Perusahaan di PT. Sukses Perkasa Mandiri.” 

 
1 Company Profile PT. Sukses Perkasa mandiri 
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B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan Laporan Kerja Praktek yaitu, Penulis akan 

memberikan dan menjelaskan sehubungan dengan Peraturan Perusahaan antara 

perusahaan dengan karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang tujuannya untuk menghasilkan pedoman 

bagi perusahaan dan pekerja terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. 

Apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, maka permasalahan tersebut 

dapat ditangani dengan adanya peraturan perusahaan yang berlaku. 

Selain itu, tujuannya adalah umtuk memberikan kepastian hukum kepada 

perusahaan dan pekerja. Peraturan perusahaan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan bermakna bagi kepentingan pekerjaan. Dengan adanya peraturan 

perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya suatu kelangsungan dari 

pekerjaan tersebut. Selain diakui oleh hukum yang berlaku dengan adanya 

peraturan perusahaan dibuat agar pihak-pihak yang ada didalamnya secara 

bersama-sama dapat menuju suatu hal yang optimal dan sukses. 

Pada Laporan Kerja Praktek ini, Penulis menguraikan secara terperinci dan 

detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek yang Penulis angkat. 

Sebagaimana hal tersebut berguna dalam menunjang suatu hal yang telah 

dimulai. 

C. Tujuan Proyek 

Adapun dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek ini Penulis merangkum 

beberapa tujuan yang akan dicapai sebagaimana Penulis juga melakukan kerja 

praktek pada PT. Sukses Perkasa Mandiri. Tujuan tersebut Penulis bagi menjadi 
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2 yang diantaranya ialah tujuan untuk mahasiswa atau Penulis sendiri dan tujuan 

untuk instansi. 

1. Tujuan Untuk Penulis 

a. Untuk dapat menerapkan peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan 

hukum positif yang ada di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan 

berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia kerja pada saat melakukan 

kerja praktek 

d. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan baik untuk softskill dan 

hardskill yang Penulis tidak dapatkan sebelumnya. 

e. Untuk mengetahui bentuk praktek dari teori yang ditelah dipelajari selama 

perkuliahan. 

2. Tujuan Untuk Instansi atau Perusahaan  

a. Untuk memberikan sebuah pembaharuan dalam management peraturan 

dan prosedur yang berlaku sehingga munculnya ide-ide baru dari pihak 

eksternal. 

b. Untuk memberikan peluang kepada penerus bangsa sehingga dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh. 

D. Luaran proyek 

 Memberikan bantuan berupa jasa yang dituangkan dalam bentuk rancangan 

peraturan perusahaan, yang mana hasil ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh 

PT. Sukses Perkasa Mandiri dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak ada 
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kerugian pada masing-masing pihak. Rancangan peraturan perusahaan tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

E. Manfaat Proyek 

1. Memberikan rancangan perusahaan yang baru bagi PT. Sukses Perkasa 

Mandiri 

2. Sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjamin hak dan kewajiban 

karyawan 

3. Menjadikan perusahaan tertib dalam menjalankan usahanya. 
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