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A. Latar Belakang Masalah 

   Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri dari 2 kota 

dan 5 kabupaten yang dimana di antara kedua kota tersebut terdapat sebuah 

kota yang perkembangannya sangat pesat yang di kenal dengan Kota Batam.  

   Kota Batam yang merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan 

Riau memiliki perkembangan terpesat diberbagai sektor, seperti sektor industri 

dan juga sektor pariwisata yang tengah gencar dikembangkan oleh 

Pemerintah. Selain berkembang pesat diberbagai sektor, Kota Batam juga 

merupakan kota yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk terpesat di 

Indonesia. Jumlah penduduk di Kota Batam sesuai data dari Badan Pusat 

Statistik Kota Batam per tahun 2016 berjumlah sebanyak 1.236.399 jiwa.
1
 

Dari data yang diperoleh dan dilihat dari perkembangan Kota Batam yang 

sangat pesat ini, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan penduduk Kota 

Batam yang akan semakin meningkat di tahun-tahun kedepannya. 

   Berkembang pesatnya Kota Batam di sektor industri semakin 

menguatkan julukan yang dipegang oleh Kota Batam sebagai Kota Industri. 

Sektor pariwisata yang sedang gencar dikembangkan oleh Pemerintah 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di Kota Batam. Gencarnya perkembangan sektor pariwisata di Kota 
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Batam dapat dirasakan dengan banyaknya pembukaan hotel, restoran, dan 

juga tempat wisata baru yang banyak menarik perhatian masyarakat asing. 

Ditambah lagi adanya kontribusi dari Pemerintah yang gencar 

mempromosikan Kota Batam serta adanya peningkatan dalam bidang 

infrastruktur, seperti pelebaran jalan diberbagai daerah di Kota Batam dan 

juga perbaikan terhadap pelabuhan domestik maupun internasional di Kota 

Batam. 

   Strategisnya letak Kota Batam dimana berdekatan dengan Singapura 

dan Malaysia semakin meningkatkan peluang Kota Batam dalam hal 

hubungan perdagangan antar pelaku usaha baik secara Internasional maupun 

Nasional. Dengan adanya hubungan perdagangan ini tentunya akan 

menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang dapat 

meminimalisasi tingkat pengangguran di Kota Batam. 

   Pelaku - pelaku usaha yang tengah menjalankan usaha mereka 

tentunya akan membutuhkan sejumlah pekerja untuk membantu mereka dalam 

perjalanan usahanya. Dalam hal ini, pelaku usaha disini berkedudukan sebagai 

pihak yang memberikan pekerjaan dan pekerja adalah pihak yang menerima 

pekerjaan. 

   Terkait dengan pemberi kerja dan pekerja, Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

(selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003) menjelaskan pengertian 

pemberi kerja dan pekerja, yaitu : “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 
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tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
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Sedangkan, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
3
 

   Interelasi pemberi kerja dengan pekerja tentunya merupakan relasi 

yang saling menguntungkan dimana pihak pemberi kerja dapat menjalankan 

usahanya dengan baik atas bantuan dari pekerja dan pekerja mendapatkan 

imbalan atas kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Agar 

pemberi kerja dengan pekerja dapat tetap mempertahankan interelasi yang 

demikian maka perlulah dibentuk Peraturan Perusahaan yang mengatur 

seluruh aktivitas para pihak dalam perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata 

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disingkat PERMEN 

Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014), memberikan definisi terhadap 

Peraturan perusahaan, yaitu : “Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut 

PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat 

syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.”
4
 

   Perlu diketahui juga bahwa Peraturan Perusahaan merupakan 

peraturan yang menegaskan hak dan kewajiban dari pemberi kerja dan pekerja 

yang berlaku secara universal. Peraturan Perusahaan berlaku bagi pemberi 

kerja dengan pekerja tanpa terkecuali sehingga disini menunjukkan bahwa 
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kedudukan antara pemberi kerja dengan pekerja adalah setingkat. Peraturan 

Perusahaan yang pada praktiknya sering kali dijumpai hanya sebatas pada 

peraturan perusahaan yang dibuat secara lisan. Pemberi kerja hanya secara 

lisan memberitahukan kepada pekerja terkait peraturan – peraturan dalam 

perusahaan mereka dan pekerja juga menyetujuinya begitu saja. Hal ini 

tentunya sering kali menimbulkan konflik ketika adanya ketimpangan antara 

hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini sendiri juga dialami oleh GTS 

Local Product Shop Kota Batam yang belum mempunyai peraturan 

perusahaan yang dituangkan secara tertulis sehingga menimbulkan konflik 

antara para pihak. 

   Kewajiban pembuatan peraturan perusahaan secara tertulis 

merupakan hal yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan PERMEN 

Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014. Para pemberi kerja yang tidak membuat 

peraturan perusahaan secara tertulis, tidak memperpanjang peraturan 

perusahaan setelah masa berlaku habis, dan tidak memberitahu, menjelaskan, 

serta memberikan peraturan perusahaan yang telah dibuat kepada pekerja 

dapat dikenakan sanksi pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5
 Terhadap peraturan 

perusahaan yang berhasil dibentuk dan disepakati oleh pemberi kerja dengan 

pekerja juga wajib untuk didaftarkan agar mendapatkan pengesahan dari 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Untuk lebih memudahkan pemberi kerja 

dalam memahami proses perancangan peraturan perusahaan hingga 

didapatkannya pengesahan maka dibutuhkanlah suatu Standar Operasional 
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 Indonesia, Undang – Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Pasal 188 ayat (1). 
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Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) Peraturan Perusahaan yang didalamnya 

terurai secara kronologis dan sistematis proses perancangan hingga 

pengesahan peraturan perusahaan. Oleh karena itu, melihat permasalahan yang 

terjadi dan pentingnya pembuatan peraturan perusahaan dan SOP-nya, Penulis 

sendiri tertarik untuk melaksanakan “Perancangan Peraturan Perusahaandi 

GTS Local Product Shop Kota Batam” agar dapat membantu terciptanya 

suasana kerja yang lebih kondusif dan harmonis pada GTS Local Product 

Shop Kota Batam. 

 

B. Ruang Lingkup 

 Penulis dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini membahas 

mengenai “Perancangan Peraturan Perusahaandi GTS Local Product Shop 

Kota Batam” yang dimana merupakan tempat Penulis melaksanakan Kerja 

praktik. Agar peraturan perusahaan yang dirancang dapat dilaksanakan secara 

maksimal maka Penulis akan melakukan pembahasan terlebih dahulu kepada 

pengusaha mengenai materi peraturan perusahaan dan kemudian melakukan 

perancangan peraturan perusahaan pada GTS Local Product Shop Kota Batam 

yang berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 dan PERMEN 

Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014. Kemudian setelah peraturan perusahaan 

tersebut terbentuk, Penulis juga akan merancang SOP Peraturan Perusahaan 

dari proses perancangan hingga didaftarkannya peraturan perusahaan tersebut 

yang berdasarkan PERMEN Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014. 

 

C. Tujuan Proyek 
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  Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktik ini oleh Penulis, yaitu : 

1. Untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peraturan perusahaan 

terhadap pemberi kerja dan pekerja. 

2. Untuk merancang suatu peraturan perusahaan yang dapat mempertegas 

hak dan kewajiban para pihak dan meningkatkan kesadaran para pihak 

bahwa mereka berada di kedudukan yang sama dimana peraturan 

perusahaan tersebut berlaku universal terhadap para pihak sehingga dapat 

meminimalisasi terjadinya konflik dan juga terciptanya suasana kerja yang 

harmonis & kondusif pada GTS Local Product Shop Kota Batam. 

3. Untuk memberikan pemahaman tentang proses perancangan hingga 

didaftarkannya peraturan perusahaan agar mendapatkan pengesahan dari 

Menteri atau Pejabat di bidang Ketenagakerjaan melalui SOP Peraturan 

Perusahaan yang terbentuk. 

 

D. Luaran Proyek 

 Adapun luaran proyek (output) yang dicapai dalam pelaksanaan kerja 

praktik ini, yaitu : 

1. Draf Peraturan Perusahaan di GTS Local Product Shop Kota Batam yang 

berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan PERMEN Ketenagakerjaan No. 

28 Tahun 2014. 

2. SOP Peraturan Perusahaan yang berdasarkan PERMEN Ketenagakerjaan 

No. 28 Tahun 2014. 

 

E. Manfaat Proyek 
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 Adapun manfaat kerja praktik yang dilaksanakan oleh Penulis, yaitu: 

1. Bagi Toko / Pemberi Kerja 

   GTS Local Product Shop Kota Batam akan memperoleh draf 

peraturan perusahaan yang dapat mempertegas hak dan kewajiban para 

pihak dan juga meningkatkan kesadaran para pihak bahwa peraturan 

perusahaan tersebut berlaku universal. Selain itu, GTS Local Product Shop 

Kota Batam juga akan mendapatkan SOP Peraturan Perusahaan yang 

dapat mempermudah pemahaman pemberi kerja terkait proses 

perancangan sampai didaftarkannya peraturan perusahaan tersebut agar 

dapat memperoleh pengesahan dari Menteri atau Pejabat di bidang 

Ketenagakerjaan.  

2. Bagi Pekerja 

 Pekerja dalam hal hubungan kerja dengan pemberi kerja, dengan 

adanya peraturan perusahaan yang berhasil dirancang tersebut akan 

mendapatkan keseimbangan atau kepastian hukum terkait hak dan 

kewajiban mereka. Adanya kepastian hukum tersebut juga tentunya akan 

mencapai lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kondusif. 

3. Bagi Khazanah Keilmuan 

 Adanya penambahan wawasan dan juga pemahaman mengenai 

pentingnya perancangan peraturan perusahaan bagi pemberi kerja dan 

pekerja serta memberikan referensi atau contoh peraturan perusahaan dan 

SOP-nya yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan PERMEN 

Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014. 
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