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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari 

keuntungan atau laba, dimana setiap perusahaan dibuat berdasar dan mempunyai 

kekuatan hukum. Di dalam suatu perusahaan tidak hanya teori pekerja memberi 

tenaga kemampuannya sedangkan pengusaha memberikan kompensasi lewat 

upah/gaji, lebih dari itu, dalam perusahaan dikenal banyak aspek sosial, aspek 

kesehatan, aspek kemanusiaan, aspek ekonomi. Di dalam peraturan perusahaan 

diatur beberapa hal seperti masalah besaran gaji, cuti, jaminan sosial/asuransi, 

hubungan karyawan, seperti berakhirnya hubungan kerja. Hal-hal tadi 

dicantumkan didalam peraturan perusahaan dengan sangat terperinci agar setiap 

pekerjaan dapat lebih mudah mengerti isi dari peraturan tersebut. Hal-hal tersebut 

dicantumkan tentu dengan maksud dan tujuan agar para pekerja dapat tahu 

berbagai macam batasan-batasan di dalam bekerja agar mereka lebih termotivasi 

di dalam bekerja. Dalam menjalankan perusahaan tersebut juga perlu adanya 

suatu keteraturan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

berkembang oleh karena itu dibuatlah suatu aturan yang lebih dikenal dengan 

peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dapat diartikan ialah suatu kumpulan 
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aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin perusahaan agar terciptanya suatu 

keteraturan antara para pimpinan dan para karyawan sehingga terciptanya 

keselarasan dalam bekerja.1 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. peraturan 

perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang telah mempekerjakan buruh 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. di dalam peraturan perusahaan diatur 

mengenai syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan, berisi hak dan 

kewajiban bagi buruh dan pengusaha dalam rangka memperoleh kepastian 

hukum2. Di dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108  

Ayat  (1) menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai 

berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

Di dalam Kepmenakertrans No.Kep48/IV/MEN/2004 tentang Cara 

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan yang 

dimaksud  peraturan perusahaan adalah peraturan yang di buat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dan Pasal 2 

                                                            
       1 Caray, Hukum ketenaga kerjaan; efektifitas peraturan-peraturan perusahaan PT.DETEDE,  
(on-line), tersedia di http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-
efektifikas.html. tanggal  4 januari 2011, jam 15.25 
 
       2 Djokopitijo, Hubungan industrial tanpa mogok, (on-line), tersedia di  
http://www.docstoc.com/docs/20146140/HUBUNGAN-INDUSTRIAL-TANPA-MOGOK-Oleh-
Djokopitojo.tanggal 4 januari jam 18.10 
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Ayat (1) menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib memuat peraturan perusahaan. 

Keuntungan adanya peraturan perusahaan adalah jaminan kepastian 

hukum tentang hak dan kewajiban para pihak, untuk periode waktu 2 ( dua ) 

tahun. Kedudukan peraturan perusahaan sebagai sumber hukum di perusahaan 

yang bersifat sementara, oleh karena itu pekarja didorong untuk meningkatkan 

peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama, dengan cara membentuk 

serikat pekerja. Sehingga perlakuan tidak adil terhadap buruh / pekerja dapat 

dihindari. 

UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 50 

menyebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dan pekerja / buruh. Pasal 51 Ayat (1) perjanjian kerja dibuat secara 

tertulis atau lisan. Pasal 51 Ayat (2) perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara 

tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di dalam kenyataannya, ternyata ada perusahaan yang telah mematuhi 

persyaratan (memiliki minimal sepuluh orang buruh) namun tidak memenuhi 

kewajiban undang-undang  yaitu untuk membuat peraturan perusahaan, dan 

disamping itu ada sejumlah perusahaan membuat peraturan perusahaan dibawah 

standard yang ditentukan undang-undang. hal ini akan merugikan kepentingan 

buruh menyangkut kepastian hak dan kewajibannya.3 

                                                            
       3 ibid 
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 Penulis mendapatkan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu 

perusahaan, sebut saja PT.XYZ, yang  telah mempekerjakan karyawan tanpa 

adanya perjanjian kerja tertulis antara karyawan dengan pengusaha dan peraturan 

perusahaan. Setelah penulis melakukan wawancara dan kuesioner terhadap 

karyawan dan pengusaha penulis menemukan adanya ketiadaan perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha dikarenakan semua pekerja langsung menerima 

pekerjaan dan langsung masuk kerja. Selanjutnya di perusahaan ini terdapat 

peraturan perusahaan yang hanya dibuat secara lisan semata dari pihak pengusaha 

kepada pekerja, tanpa dibuat secara tertulis. Sehingga berakibat pekerja tidak 

memiliki kepastian kerja di dalam perusahaan tersebut. Hal ini berdampak kinerja 

pekerja hanya biasa-biasa saja karena tidak ada dorongan atau motivasi di dalam 

bekerja. Hal ini yang mendorong penulis untuk mencoba menelaah dan 

menganalisa serta memberikan penjelasan terkait dengan peraturan perusahaan 

dan perjanjian kerja yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

”TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK 

MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN 

SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ“ Maksud dan tujuan penulis mengambil 

judul ini adalah agar pengusaha tidak mementingkan kepentingan pribadi dan 

memberikan hak dan kewajiban yang semestinya didapat dari karyawannya. 

Sehingga pengusaha dan pekerja mengetahui hak dan kewajibannya masing-

masing dan tidak merugikan satu sama lain. 
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B. POKOK PERMASALAHAN 

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis mendapatkan suatu 

permasalahan yang terdapat dalam perusahaan PT.XYZ, yang telah 

mempekerjakan karyawan tanpa adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan 

secara tertulis antara karyawan dengan pengusaha. Hal ini mendorong penulis 

merumuskan permasalahan di antaranya sebagai berikut: 

1. Apa akibatnya bagi pengusaha dan pekerja apabila tidak memiliki perjanjian kerja 

secara tertulis? 

2.Apa dampaknya bagi pengusaha apabila tidak memiliki peraturan perusahaan secara 

tertulis serta dampaknya bagi pemenuhan hak-hak pekerja? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, yang dalam hal ini, tujuan 

penelitian yang dirumuskan oleh penulis terkait dengan pokok permasalahan yang 

sering terjadi dalam hal peraturan perusahaan dan perjanjian kerja adalah : 

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan memberikan solusi akibat  bagi pengusaha 

dan pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis. 

2. Untuk mengetahui menjelaskan dan memberikan solusi dampak bagi pengusaha 

apabila tidak memiliki peraturan perusahaan secara tertulis serta dampaknya bagi 

pemenuhan hak-hak pekerja. 
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D. DEFINISI OPERASIONAL 

 Dalam skripsi ini beberapa definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

sebagai berikut: 

1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja  

pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. (Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

2. tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

4. pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.4 

5. Pengusaha adalah: (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan). 

 a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan  

     suatu perusahaan milik sendiri. 

                                                            
       4 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, lembaran 
Negara Nomor 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 4279, Pasal 1 Angka 4 
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 b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara      

     berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

 c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di      

    Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf     

    a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

6. Perusahaan adalah: (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan). 

 a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang   

     perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik    

      swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh    

     dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 b. usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

     mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam    

     bentuk lain. 

7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau  

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.5 

8. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah.6 

                                                            
       5 ibid, Pasal 1 Angka 14 
 
       6 ibid, Pasal 1 Angka 15 
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9. Peraturan perusahaan adalah setiap peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja dan tata tertib perusahaan. (Pasal 1 

angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

10. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan 

antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 angka 

21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

E.   METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan 

teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan 

dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Metode penelitian hukum 

adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan cara menganalisanya.7 

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

normatif-empiris, yaitu suatu penelitian hukum namun dengan melakukan 

wawancara dan kuesioner terhadap karyawan dan pengusaha. Metode penelitian 

hukum normatif ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library 

research) adalah metode penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau 
                                                            
       7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . (Jakarta:Universitas Indonesia.1981). 
Hlm. 43 
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menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.8 

Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai legal research, dan jenis data 

yang diperoleh di sebut data sekunder. kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk 

menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis atau 

yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari,membaca dan 

membuat rangkuman dari buku acuan. 

Dalam hal ini, pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen 

atau kepustakaan, wawancara dan kuesioner ke pengusaha dan pegawai, dalam hal 

ini data sekunder yang digunakan terdiri dari:9 

a.  Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang – undangan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan UU No.13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi NO.KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama. 

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari buku 

– buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sedangkan artikel lain yang berkaitan 

dengan penelitian berasal dari internet. 

                                                            
       8 ibid, Hlm 13 
 
       9 Heru Susetyo dan Henry Arianto, Pedoman Praktis Menulis Skripsi , (Jakarta : Fakultas 
hukum universitas indonusa esa unggul). Hlm. 11 
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c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis akan menggunakan 

kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, 

penulis akan menggunakan analisa kualitatif yaitu penelitian yang akan dilakukan 

dengan cara menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh untuk memahami 

sifat - sifat fakta atau gejala yang berlaku dalam masyarakat. Fakta dalam hal ini, 

merupakan hal atau keadaan dari suatu peristiwa yang benar - benar terjadi.10 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar mempermudah suatu karya tulis hasil penelitian, maka penulis 

membagi tulisan kedalam beberapa bagian, antara lain: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Didalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA DAN 

PERATURAN PERUSAHAAN 

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan hal-hal mengenai definisi 

tentang perjanjian, pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur didalam perjanjian 

kerja, Hubungan perjanjian kerja dengan peraturan perusahaan, dan Tinjauan 

                                                            
       10 B.N.Marbun, SH . Kamus  Hukum  Indonesia. (Jakarta :PT.Pustaka sinar harapan.2009). 
Hlm. 75 
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umum mengenai peraturan perusahaan menurut UU No.13 tahun 2003 dan 

perbedaannya dengan perjanjian kerja bersama 

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN DAN 

KEWAJIBAN HAK-HAK PEKERJA DAN HAK DAN KEWAJIBAN 

PENGUSAHA 

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan hal-hal  yang mempengaruhi 

pemenuhan hak-hak pekerja apabila tidak ada perjanjian kerja secara tertulis 

dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. 

BAB IV: ANALISA ATAS PERMASALAHAN  

Pada BAB ini, penulis akan memberikan uraian dari kronologi 

permasalahan sehubungan tidak adanya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 

secara tertulis sehingga apa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut 

dan bagaimana landasan menurut Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja dari 

permasalahan tersebut. 

BAB V: PENUTUP 

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan isi penutup yang  mencakup 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti – inti yang tertuang dalam penelitian 

ini, sedangkan saran berisi idea atau gagasan yang dimiliki oleh penulis kemudian 

dituangkan dalam bentuk kata yang bertujuan untuk memberikan masukan baik 

kepada karyawan maupun pengusaha agar memberikan hasil terbaik terhadap 

kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain. 

 


