
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hal berhasilnya sebuah perusahaan memerlukan 

kerjasama antara karyawan ataupun pekerja dengan pelaku usaha, 

perusahaan atau bisa disebut juga dengan orang yang memberi kerja 

yang memiliki perusahaan tersebut. Untuk memastikan kerjasama 

tersebut dapat berhasil, diperlukannya sebuah perjanjian kerja antara 

para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis dengan tujuan 

dapat mempertegaskan mengenai hak dan kewajiban pekerja dengan 

pemberi kerja dalam menjalani hubungan kerja tersebut. Tentu saja 

keberhasilan sebuah hubungan kerja tidak bisa semata-mata dilihat 

dari perjanjian kerja, dengan kata lain keberhasilan sebuah hubungan 

kerja juga diperlukannya itikad baik dari pekerja maupun pemberi 

kerja dalam hal memenuhi hak dan kewajiban pekerja maupun 

pemberi kerja. Itikad dalam hal tersebut bisa dilihat dengan isi dari 

perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja serta juga dilihat dari 

bagaimana para pekerja maupun pemberi kerja melaksanakan 

kewajiban tersebut. Tetapi perjanjian kerja secara lisan tidak dapat 

meberikan keberhasilan dalam hubungan kerja antara pekerja dan 

pemberi kerja Home Industry Super Star C sebab dalam Home 

Industry Super Star C para pekerja terkadang lupa akan kewajiban 

mereka dalam perjanjian tersebut dan sering bersifat tidak
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bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah di sepakati oleh kedua 

belah pihak, ketika sudah menerima gaji sesuai dengan kesepakatan 

kerja, para karyawan seolah-olah tidak peduli lagi dengan pekerjaan 

yang telah diberikan dan tidak melanjutkan pekerjaan yang telah di 

perjanjikan.   

Dalam bisnis produksi tepung sagu, harga tepung sagu selalu 

beranjak naik turun tidak tetap. Kadang kala mengalami kenaikan 

harga yang tinggi tetapi kadang juga mengalami penurunan yang 

melebihi harga produksi. Sehingga dariHome Industry Super Star C 

selalu memproduksi dengan kuota yang maksimal untuk menghindari 

kerugiaan yang akan terjadi pada Home Industry Super Star Cdan 

selamaHome IndustrySuper Star C tersebut berjalan, tidak terdapat 

kendala atau masalah untuk karyawan dalam hal menjalankan 

pekerjaannya dalam memproduksi tepung sagu. Sesungguhnya 

merupakan supervisor atau pengawas tersebut yang melaksanakan 

tugasnya dengan baik dalam memantau karyawan yang sedang bekerja 

sehingga selama proses untuk memproduksi tepung sagu berjalan 

dengan lancar dan Home Industry Super Star C selalu dapat 

memenuhi kuota tepung sagu yang akan dikirim.  

Akan tetapi agar proses memproduksi tepung sagu dapat 

berjalan dengan lancar dan mudah apabila dilakukan orang beberapa 

orang pekerja. Home Industry Super Star C walau berbentuk usaha 

dagang, tetapi dikarenakan dengan permintaan yang besar sehingga 
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membutuhkan banyak karyawan untuk memenuhi permintaan sagu 

tersebut walau tidak sebanyak karyawan di perusahaan lebih besar 

lainnya. Tetapi masalahnya para karyawan Home industrySuper Star 

C kebanyakan memiliki satu masalah yaitu mangkir kerja. Di Home 

industrySuper Star C tidak memiliki perjanjian tertulis atau kontrak 

kerja dengan para pekerjanya. Para pekerja hanya memiliki perjanjian 

tidak tertulis dengan pemberi kerjaHome industrySuper Star C. 

Kebanyakan pekerja di dalam Home Industry Super Star C berasal 

dari luar pulau atau bisa dikatakan merupakan perantau dari pulau lain 

dan umumnya para karyawan di Home IndustrySuper Star C 

beragama Islam sehingga pada saat hari-hari besar seperti Idul Fitri 

atau hari raya besar lainnya, mereka akan melakukan mudik. Tetapi 

pada waktu itu juga kebanyakan dari mereka tidak balik lagi tanpa 

pemberitahuan apa-apa. 

 Hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada Home 

IndustrySuper Star C secara tidak langsung. Memang dengan 

absennya para pekerja  tidak menyebabkan kerugian apa-apa terhadap 

perusahaan tetapi jika pada saat tersebut perusahaan tengah menerima 

permintaan yang besar dan perlu dilakukan pengolahan dan tidak bisa 

mendapatkan pekerja pengganti maka hal tersebut dapat berakibat 

fatal. Alasan tidak adanya perjanjian tertulis atau kontrak pekerjaan 

antara pekerja dengan pemberi kerja dikarenakan usaha tersebut 

merupakan usaha keluarga yang telah berjalan bertahun-tahun, dari 
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dulu tidak pernah dilaksanakan yang namanya pembuatan perjanjian 

kerja dan hanya berlandaskan pada ikatan kepercayaan antara pemberi 

kerja dengan para pekerja. Oleh sebab penulis selaku assisten HRD di 

Home IndustrySuper Star C merasa perlu dilakukannya perombakan 

ataupun pembuatan ulang system perekrutan karyawan di Home 

IndustrySuper Star C. Walaupun hanya merupakan usaha dagang kecil 

atau usaha keluarga yang sudah ada sejak dulu, tetap perlu 

dibuatkannya perjanjian kerja untuk para karyawan berguna untuk 

memperlancar berjalannya usaha dan juga untuk mengantisipasi 

terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Tetapi untuk hal tersebut 

penulis perlu melakukan analisis langsung terhadap kondisi pekerjaan 

dan membuat perjanjian yang bersifat mutualisme untuk karyawan 

dan juga Home IndustrySuper Star C sendiri dan juga berdasarkan 

pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Selain dari itu, berdasarkan 

Pasal 168(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh yang mangkir lebih dari 5 hari 

kerja akan dianggap mengundurkan diri.1 Memang hal tersebut bagi 

pelaku usaha tidak menyebabkan masalah yang serius, akan tetapi 

pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam rangka mencari 

pengganti karena membutuhkan waktu kurang lebih seminggu untuk 

mendapatkan pengganti tersebut sehingga menyebabkan industri tidak 

dapat beroperasi semaksimal mungkin yang akan mengakibatkan 

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, Pasal 168 ayat 

(1). 
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kerugian yang bersifat fatal. Sebab ketika sebuah industri yang 

memproduksi sagu tidak dapat mencapai kuota yang diinginkan 

pemasok, industri akan mengalami kerugian, sedangkan untuk 

mencari pengganti seorang pekerja bisa memakan waktu lebih dari 2 

bulan. Selain kerugian industri juga mengalami kerugian dimana 

pemasok tidak lagi percaya sama pelaku usaha akibat dari pekerja 

tersebut yang dengan sesuka hati mangkir kerja. Dalam hal ini 

perjanjian kerja yang akan dibuat mengenai masalah tersebut 

merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu berdasar UU 

Ketenagakerjaan. 

 Terdapat juga permasalahan dalam hubungan kerja 

mengenai kerja yang bersifat waktu tertentu dimana pada saat 

pemanenan pohon sagu yang akan dijadikan sebagai bahan mentah 

perusahaan untuk memproses bahan mentah dari pohon sagu tersebut 

menjadi tepung sagu. Diperlukan pekerja untuk melakukan 

pemanenan tersebut. Dalam hal tersebut Home Industry Super Star C 

juga tidak ada perjanjian kerja secara tertulis melainkan hanya 

perjanjian secara lisan antara para pekerja dan pemberi kerja. Oleh 

sebab itu sering kali karyawan tidak menyelesaikan apa yang telah di 

janji kan antara pekerja dan pemberi kerja yang menyebabkan 

kerugian terhadap Home Industry Super Star C.  Dengan sedikit 

gambaran mengenai permasalahan tersebut ialah seandainya terdapat 

sebuah tanah yang berisi pohon sagu yang siap di panen, pemilik 
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usaha akan melakukan survei terhadap pohon sagu tersebut dan ketika 

sudah memiliki kemauan untuk membeli pohon sagu yang didalam 

ruang lingkup tanah tersebut, penjual hanya bertanggung jawab 

terhadap pohon sagu tersebut, sedangkan pelaku usaha atau pembeli 

bertanggung jawab sendiri atas pemanenan pohon sagu tersebut 

dengan meminta sekelompok pekerja ( waktu tertentu ) untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan perjanjian lisan mengenai 

hak dan kewajiban pihak pekerja dan pihak pemberi kerja dan terdapat 

juga upah yang diperjanjikan oleh pemberi kerja kepada para pekerja. 

Dalam hal tersebut telah diaturdidalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan 

bahwa untuk perjanjian kerja dengan waktu tertentu harus dibuat 

dalam bentuk tertulis dan jika tidak dibuat dalam bentuk tertulis maka 

perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian kerja dengan waktu 

kerja tidak tertentu.2 

 Tentunya ada hal-hal yang diperlukan untuk memanen 

pohon-pohon sagu supaya dapat menghemat waktu dan mencapai 

efisiensi dalam hal memanen tersebut. Terkadang terjadi perbedaan 

pendapat antara pemberi kerja dengan pekerja mengenai hal 

pemanenan pohon-pohon sagu tersebut. Menurut pemberi kerja bahwa 

pemanenan pohon sagu tersebut harus dimulai dari bagian dalam 

tanah tersebut sehingga pada saat tahap akhir pemanenan tidak terlalu 

melelahkan para pekerja yang harus bolak balik dengan perjalanan 

2Ibid. Pasal 57. 

Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No.13 Tahun 2013 
Di Home Industry Sagu Bermerek Super Star C 
UIB Repository©2019



yang lebih panjang. Tetapi pekerja sering memulai pekerjaan dari 

bagian luar tanah tersebut sehingga pada saat tahap akhir akan 

memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk menempuh perjalanan 

tersebut. Proses pemanenan bisa dikatakan cukup berat karena pohon 

sagu akan dipotong menjadi beberapa bagian dengan bentuk tabung, 

setelah itu dengan bantuan alat di dorong sampai perairan kemudian 

dengan bantuan kapal tabung-tabung yang telah siap dipanen akan di 

tarik dengan kapal sampai dilokasi pembuatan tepung sagu. Mengenai 

hal tersebut para pekerja sering kali dengan alasan capek tidak 

menyelesaikan proses panen tersebut sedangkan pemberi kerja telah 

memberikan upah yang telah dijanjikan sebagai uang muka kemudian 

akan secara terus menerus memberikan upah sesuai dengan proses 

panen dengan hitungan perbatang pohon sagu. Akibat hal tesebut para 

pekerja sering tidak memenuhi kewajiban mereka untuk 

menyelesaikan proses panen tersebut sedangkan mereka telah 

menerima haknya terlebih dahulu yang menyebabkan pemberi kerja 

harus membayar uang muka kepada pekerja lain yang bersedia 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu maka diperlukan 

perjanjian kerja secara tertulis yang dapat memperjelas dan 

mempertegas tentang kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja 

serta sanksi yang akan diterima kalau telah dibuktikan melakukan hal 

wanprestatie baik pihak pekerja maupun pihak pemberi kerja. Selain 

memperjelas dan mempertegas tentang kewajiban antara pekerja dan 
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pemberi kerja di sisi lain juga memenuhi ketentuan untuk perjanjian 

kerja dengan waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 

57 UU Ketenagakerjaan. 

 

 Sehingga berdasarkan penjelesan diatas maka terdapat 2 

permasalahan dalam Home Industry Super Star C tersebut, yaitu 

mengenai perjanjian kerja lisan yang tidak berfungsi dengan efisiensi 

akibat dari pekerja yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak atau pekerja yang telah 

terbukti wanprestatie dalam menjalani hubungan kerja tersebut dalam 

proses pembuatan tepung sagu dan juga pekerja yang tidak 

menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

dalam proses pemanenan. alasan terdapat kedua permasalahan tersebut 

karena pekerja untuk proses pembuatan dan pemanenan merupakan 

pekerja yang berbeda. 

 Maka berdasarkan dengan alasan di atas, maka penulis 

ingin menganalisa dan melakukan laporan mengenai masalah 

ketenagakerjaan tersebut di Home Industry Super Star C terhadap para 

karyawan yang tidak memiliki kontrak kerja dan sering mangkir kerja 

dan mengambil topik kerja praktek dengan judul “PENERAPAN 

PERJANJIAN KERJA BAGI KARYAWAN MENURUT UU NO. 13 

TAHUN 2003 DI HOME INDUSTRY SAGU BERMEREK 

SUPERSTAR C”. 
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B. Ruang Lingkup 

Dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan dan/atau 

memberikan arahan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan bagi 

karyawan maupun pelaku usaha dengan cara menerapkan perjanjian 

kerja secara tertulis untuk kedua belah pihak sebagai salah satu alat 

bukti didalam proses persidangan ketika terjadi permasalahan yang 

tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan juga merupakan 

sebuah pengingat bagi kedua belah pihak sebagai pengingat mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalani hubungan 

kerja tersebut sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

C. Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek “Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan 

Menurut UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Di Home 

Industry Bermerek Super Star C”  sebagai berikut :  

1. Memperjelas serta mempertegas mengenai hak dan 

kewajiban pekerja maupun pemberi kerja di Home Industry 

Super Star C; 

2. Memberikan jaminan hukum kepada para pekerja maupun 

pemberi kerja di Home Industry Super Star C; 

3. Sebagai salah satu cara untuk menunjukkan ilmu yang telah 

di dapatkan dalam proses pembelajaran di Universitas 
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Internasional Batam dan sebagai syarat kelulusan strata 1 

(S1) 

D. Luaran Proyek 

Output dari hasil laporan yang diserahkan penulis kepada klien 

tersebut adalah tentang pentingnya perjanjian yang bersifat tertulis  

yang akan dilaksanakan dengan cara sosialisasi terhadap klien dan 

pekerja klien di Home Industry Super Star C dengan menjelaskan 

fungsi dari perjanjian tertulis tersebut serta perlunya sebuah SOP 

didalam Home Industry Super Star C tersebut. Sehingga dapat 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masing pihak 

antara pelaku usaha beserta karyawannya dan dapat memberikan 

wawasan tentang pentingnya peran sebuah perjanjian kerja tertulis 

didalam sebuah hubungan kerja.  

E. Manfaat Proyek 

Dari proyek tersebut dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan manfaat dalam hal mengurangi potensi 

kerugian yang akan terjadi akibat dari tidak adanya perjanjian 

kerja tertulis, sehingga dengan adanya perjanjian kerja antara 

pemberi kerja dan pekerja dapat mengurangi kerugian yang 

telah terjadi sebelumnya. 

2. Bagi karyawan 
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Dapat memberikan pengetahuan tentang kewajiban dan 

haknya pekerja dalam hubungan tersebut sehingga dapat 

memberikan keuntungan yang seharusnya terjadi dalam sebuah 

hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. 

3. Bagi akademisi 

Sebagai salah satu pengetahuan dalam membuat laporan 

dan menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa dalam 

hal mengenai pentingnya sebuah perjanjian kerja.  

4. Bagi penulis  

Sebagai materi yang dapat menambah wawasan penulis 

tentang kepentingan sebuah perjanjian tertulis dalam sebuah 

hubungan kerja. 
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