
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan sebuah tempat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Tugas utama seorang guru adalah memberikan ilmu dan 

pengetahuan kepada anak muridnya di sekolah. Mendidik, membimbing, 

mengarahkan, mengajar, menilai satu atau berbagai bidang yang telah 

ditentukan kepada anak murid di sekolah juga menjadi tugas seorang guru. 

Seorang guru memiliki peranan yang sangat besar dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dalam sistem pembelajaran di sekolah, seorang guru akan 

menggunakan sebuah media mengajar yaitu buku.  

Pada dasarnya buku adalah benda yang memiliki banyak 

pengetahuan didalamnya, dimana buku merupakan objek utama yang 

digunakan di sekolah. Buku sering disebut sebagai jendela dunia karena 

buku memiliki peranan yang sangat besar, seseorang yang tidak tahu akan 

sesuatu menjadi tahu akan sesuatu contohnya seperti seseorang tidak 

mengerti apa yang ada di dalam dasar laut, namun setelah ia membaca 

buku tentang pengetahuan dasar laut, ia menjadi mengetahui apa saja yang 

ada dan terjadi di dasar laut. Hal inilah menjadi alasan mengapa buku 

disebut jendela dunia, karena dengan membaca buku, seseorang telah 

menambah ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia ini. 

Dimana sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung yang menggunakan buku sebagai media pembelajaran yang 

paling utama bagi guru serta siswanya. Dengan adanya keberadaan buku 
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maka setiap kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. 

Memang pada zaman modern ini telah banyak ditemukan media 

pembelajaran yang berstandar teknologi tinggi seperti e-book, namun tak 

dapat dipungkiri bahwa buku tetap menjadi panduan dan sarana yang 

menunjang kegiatan pembelajaran di Indonesia. Sebagian besar sekolah di 

Indonesia masih menggunakan buku dalam media pembelajaran utamanya. 

Andaikata tidak adanya penyedia buku atau tidak tersalurnya buku 

ke lembaga pendidikan dengan baik maka kegiatan belajar mengajar pun 

tidak dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Tentu perlu adanya 

hubungan yang baik antar lembaga pendidikan dengan pemasok buku 

dalam melakukan ikatan perjanjian jual beli buku. 

Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan yang terjadi di 

sekolah Theodore, yaitu selama bertahun-tahun belum ada yang namanya 

perjanjian secara tertulis antara penerbit buku dengan sekolah, hanya 

mengandalkan kepercayaan antara satu sama lain yang tidak memiliki 

ikatan secara mengikat sehingga ketika terjadi kendala selama proses 

berlangsungnya hubungan kerjasama, maka pihak sekolah ataupun pihak 

penerbit tidak dapat menuntut lebih karena tidakada ketentuan yang 

mengikat satu sama lain. Contohnya ketika terjadi keterlambatan 

pengantaran buku ke sekolah, pihak sekolah hanya dapat menunggu 

karena tidak ada sanksi yang di atur bagi penerbit buku ketika terjadi hal 

serupa.  

Namun apabila ada ketentuan yang di atur secara tertulis maka 

pihak sekolah dapat membebankan sanksi pada pihak penerbit atas 
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kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut. Jika tidak banyak resiko 

yang dapat terjadi dan merugikan sekolah. Untuk menghindari hal tersebut 

perlu adanya perjanjian hitam di atas putih yang saling mengikat satu sama 

lain dan berlaku bagi setiap penerbit buku yang menjalin kerjasama 

dengan sekolah Theodore. 

Oleh sebab itulah penulis mengambil tema “TINJAUAN 

TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BUKU 

ANTARA SEKOLAH THEODORE BATAM DENGAN PENERBIT 

BUKU” dalam Laporan Kerja Praktek.  

 

B. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan ini penulis mengambil ruang lingkup yaitu 

perjanjian kerjasama yang mengikat dan tertulis untuk melakukan 

pengadaan buku pelajaran antara sekolah Theodore dengan penerbit buku. 

 

C. Tujuan Proyek 

Dalam proyek ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin 

diwujudkan, yaitu : 

1) Keadilan dan kejelasan dalam bertransaksi, walaupun 

budaya kekeluargaan tetap ada namun tidak baik jika antar 

pihak memiliki kecemasan akan kejelasan saat bertransaksi. 

2) Terciptanya kesadaran para pihak akan sistematika Hukum 

yang berlaku saat melakukan transaksi, agar antar pihak 

dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik dan 
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tidak sewenang-wenangnya dalam mengambil suatu 

tindakan yang berdampak bagi pihak ketiga yang dalam hal 

ini adalah murid sekolah.  

3) Sehingga terciptanya rasa kepercayaan yang baik antar 

pihak dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

D. Luaran Proyek 

Bentuk luaran proyek yang akan dilaksanakan oleh penulis berupa 

perjanjian kerjasama secara tertulis untuk pelaksanaan pengadaan dan 

atau pembelian buku pelajaran yang dilakukan oleh Sekolah Theodore 

dengan Penerbit buku. Dalam perjanjian terttulis tersebut akan dimuat 

informasi mengenai identitas para pihak, jenis buku yang menjadi 

objek kerjasama, jumlah buku dan harga serta masa tenggang waktu 

pengiriman buku dan atau pelunasan, rabat yang diperoleh dari penjual 

untuk pembeli, syarat untuk pengembalian buku/retur dan atau rusak, 

serta sanksi pelanggaran terhadap perjanjian. 

 

E. Manfaat Proyek 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mengerti akan sistematika jual beli secara hukum. 

b. Mampu merancang sistematika perjanjian. 

c. Sebagai bekal bagi mahasiswa saat menghadapi masalah yang 

serupa. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 
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a. Memiliki sistematika perjanjian baru yang memudahkan serta 

memperjelas perusahaan saat bertransaksi. 

b. Mencegah terjadinya hal buruk yang dapat terjadi dalam 

bertransaksi. 

3. Manfaat bagi Perusahaan Pemasok 

a. Mencegah timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan. 

b. Menguntungkan sistematika penjualan mereka. 

4. Manfaat bagi Murid Sekolah 

a. Agar tidak ada keterlambatan datangnya buku sebagai media 

pembelajaran. 

b. Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 
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