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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota terbesar di Kepulauan Riau adalah Kota Batam yang terkenal 

dengan letak strategis nya dimana lokasi nya sangat dekat dengan Malaysia 

dan Singapura. Sehingga, Kota Batam dapat dikategorikan sebagai kota di 

Indonesia yang amat pesat perkembangannya. Luas Kota Batam sampai saat 

ini mencapai 1.595 km² yang meliputi Pulau Batam, pulau Rempang dan 

Pulau Galang atau biasa dikenal dengan sebutan Barelang.
1
 

Toko merupakan suatu tempat usaha yang terdapat kegiatan jual-beli 

barang dan/atau jasa, baik dalam eceran maupun secara grosir. Antara 

penjual dengan pembeli akan dilakukan transaksi agar tercapainya 

kesepakatan jual-beli tersebut. Dan sebuah toko tentunya juga 

membutuhkan tenaga kerja di berbagai posisi agar manajemen toko dapat 

berjalan dengan baik. Sehingga antara pemberi kerja dan tenaga kerja sangat 

penting untuk memiliki hubungan yang baik. 

Waralaba merupakan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang 

terdiri dari franchisor dan franchisee yang mana franchisor memberikan 
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hak kepada franchisee untuk memanfaatkan hak dari kekayaan 

intelektual yang dimiliki.
2
 

Pekerjaan adalah suatu hal dalam kehidupan yang berperan penting 

bagi setiap masyarakat yang memiliki keterlibatan antara badan usaha 

dengan tenaga kerja nya.
3
 Tenaga kerja juga akan mendapatkan imbalan 

berupa gaji dari badan usaha di tempat ia bekerja yang gaji nya akan 

diberikan sesuai profesi yang dilakukan dan/atau berdasarkan kesepakatan 

awal para  pihak terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan 

usaha maupun tenaga kerja. 

Namun seiring perkembangan jaman, semua kesepakatan yang pada 

jaman dahulu dapat dijalankan hanya dengan kata sepakat dan rasa 

kepercayaan yang ada antara kedua belah pihak, kini sudah sangat sulit 

untuk dilakukan yang dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah 

hukum, salah satunya yaitu masalah wanprestasi/tidak terlaksananya suatu 

prestasi. 

Perjanjian  kerja antara badan usaha dengan tenaga kerja menjadi 

salah satu unsur penting agar dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik 

dan lancar guna menghindari terjadinya masalah hukum seperti wanprestasi. 

Dan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, harus dipenuhi asas-asas 

sesuai hukum kontrak salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu 

para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian yang diinginkan tanpa 

tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Sebuah perjanjian dapat batal 
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demi hukum ataupun dapat dibatalkan apabila terdapat unsur syarat sahnya 

suatu perjanjian yang tidak terpenuhi. 

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu,  “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian 

kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.” Dalam PKWT 

berisi aturan mengenai hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja 

yang wajib dibuat secara tertulis dan jangka waktu yang diperbolehkan 

adalah paling lama 2 tahun.  Jika pengusaha berniat melakukan 

perpanjangan kontrak, maka perpanjangan tersebut wajib diberitahukan 

kepada pekerja dalam waktu paling lama 7 hari sebelum berakhirnya 

kontak.  

Penulis disini melaksanakan kerja praktek di Toko Cream Bear Batam 

yang merupakan suatu merek dagang waralaba dari Hongkong dikarenakan 

adanya kondisi ataupun masalah hukum nyata yang terjadi seperti tenaga 

kerja atau karyawan toko yang tidak memenuhi kewajiban mereka dengan 

tidak datang sama sekali ke lokasi kerja setelah beberapa hari kerja. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya suatu kontrak atau perjanjian kerja antara badan 

usaha dengan tenaga kerja yang dapat mengikat kedua belah pihak sehingga 

dapat mengantisipasi dan mengurangi terjadinya hal-hal seperti ini. 

Maka dalam hal ini, Toko Cream Bear Batam membutuhkan suatu 

kontrak atau perjanjian kerja khusunya PKWT sebagai suatu bukti tertulis 
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yang memuat hak dan kewajiban antara badan usaha dengan tenaga kerja 

yang akan bekerja di Toko Cream Bear Batam berdasarkan UU No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal 

yang dapat merugikan badan usaha ataupun tenaga kerja. Selain itu, dalam 

Kepmen No. 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu juga dimuat ketentuan yang mengatur suatu 

pelaksanaan perjanjian tertentu. 

Adanya perjanjian kerja antara badan usaha dengan tenaga kerja juga 

dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi badan usaha 

maupun tenaga kerja itu sendiri agar tidak timbul lagi permasalahan hukum 

maupun kesalahpahaman antara para pihak yang menjalankan kontrak atau 

perjanjian kerja tersebut. 

Sehingga, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis 

berminat untuk melakukan kerja praktek di Toko Cream Bear Batam terkait 

“PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 

ANTARA BADAN USAHA DENGAN TENAGA KERJA DI TOKO 

CREAM BEAR BATAM”. 

B. Ruang Lingkup 

Penulis di Toko Cream Bear Batam memiliki tugas atau pekerjaan 

untuk mengatur kegiatan pemasaran produk Cream Bear dan juga 

melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Sehingga luaran dari 

laporan kerja praktek ini yakni dengan menelaah suatu perjanjian atau 

kontrak kerja antara badan usaha dengan tenaga kerja yang termasuk dalam 
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ranah hukum ketenagakerjaan, merupakan lingkup dari pekerjaan penulis 

sendiri di Toko Cream Bear. Sehingga apabila ada pertentangan yang terjadi 

di kemudian hari, dapat mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati 

para pihak sebelumnya. 

C. Tujuan proyek 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kejelasan hak 

dan kewajiban anara badan usaha dan tenaga kerja 

2. Memberikan perlindungan hukum kepada badan usaha maupun tenaga 

kerja. 

D. Luaran proyek 

Dengan adanya pelaksanaan kerja praktek ini, penulis akan 

mengeluarkan suatu output berupa perjanjian kerja waktu tertentu antara 

badan usaha dengan tenaga kerja yang disepakati bersama. 

E. Manfaat proyek 

Manfaat yang dapat diberikan melalui kerja praktek ini adalah penulis 

berharap bahwa penerapan PKWT kepada tenaga kerja dan badan usaha 

dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman ataupun masalah-masalah 

hukum karena tidak adanya kepastian hukum sehingga hubungan kerjasama 

akan terjalin secara lancar dan baik. 
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