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Tujuan laporan Kerja Praktek ini ditujukan untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan mengenai kontrak kerja sama antara perusahaan (selaku
pemberi kerja) dan pekerja lepas (atau disebut dengan buruh) kepada perusahaan
yang tidak menerapkan perjanjian kerja harian lepas atau kontrak kerja secara
pasti/permanen baik kontrak dalam jangka waktu maupun secara proyek/project,
bahwa salah satunya merupakan Perusahaan PT Usaha Dagang Niaga yang
bergerak pada bidang distribusi sembako. PT Usaha Dagang Niaga merupakan
salah satu perusahaan yang tidak menerapkan perjanjian kerja harian lepas secara
tertulis, melainkan hanya sebatas lisan dengan pekerja harian lepas karena tidak
seimbangnya produksi perusahaan dan terkadang membutuhkan pekerja tambahan
dalam proyek tertentu, yang kemudian mengakibatkan kerugian pada PT Usaha
Dagang Niaga dan pekerja harian lepas. Kerugian yang diderita oleh perusahaan
terjadi secara materiil1 dan immateriil2 karena pekerja harian lepas yang tidak
tegas dan tidak serius untuk melakukan kewajiban dalam bekerja pada
perusahaan, sehingga tidak sedikit pekerja harian lepas atau pekerja buruh yang
meninggalkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tidak
mampu untuk melakukan kewajiban mereka atas pekerjaan tersebut, sedangkan
kerugian kepada pekerja harian lepas atas perjanjian kerja secara lisan tersebut
adalah mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, sehingga
terkadang perusahaan dapat bertindak sewenang-wenangnya terhadap pekerja
harian lepas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.
Terdapat 3 (tiga) metode yang dilakukan dalam pelaksanaan proses
penyusunan Laporan Kerja Praktek ini yang terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap
Pelaksanaan hingga Tahap Penilaian dan Pelaporan. Salah satu dari ketiga metode
diatas yang disebut sebagai Tahap Pelaksanaan berisi tahapan proses perancangan
yang dilakukan melalui observasi lapangan maupun secara wawancara
permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data-data yang
akan di analisis sesuai dengan kebutuhan pembuatan Prosedur Rekrutmen,
Formulir Calon Pekerja dan Perjanjian Harian Lepas pada tempat Kerja praktek,
Penulis mengutamakan perancangan Perjanjian Harian Lepas serta menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang diatur hingga pada
Tahapan Implementasi dan di evaluasikan.
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Kerugian Materiil adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang
Kerugian Immateriil adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum
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Hasil dari Kerja Praktek yang disusun berupa gambaran Prosedur
Rekrutmen, draft Formulir Calon Pekerja dan draft Perjanjian Kerja Harian Lepas
antara PT Usaha Dagang Niaga dengan pekerja buruh harian lepas berisi
efektivitas penerapan kontrak kerja atau perjanjian kerja harian lepas. Hasil dari
implementasi luaran proyek ini bertujuan untuk membantu PT Usaha Dagang
Niaga dan perusahaan lainnya untuk mengatasi permasalahan kontrak kerja atau
perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja harian lepas yang ditujukan kepada
pekerja/buruh harian lepas yang berupa mempertegas dan memperjelas hak-hak
yang akan diberikan perusahaan serta untuk menegaskan kewajiban yang harus
dilakukan oleh pekerja buruh harian lepas serta meminimalisirkan timbulnya
perselisihan antara pihak pemberi kerja dengan penerima kerja/tenaga kerja.
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