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MOTTO 

 

 

“Membuat rencana adalah mudah. Membuat rencana yang baik tidak semudah itu. Tapi, 

yang paling sulit adalah Melaksanakan rencana yang sederhana dengan baik.” (Mario 

Teguh) 

 

“Ilmu itu ada dimana – mana, pengetahun dimana – mana tersebar, kalau kita bersedia 

mambaca, dan bersedia mendengar.” 

(Felix Siauw) 

 

“Tidak ada kata gagal sebelum kamu mencoba” 

(Rosiana Erianti Irawan ) 
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1 

BAB 1.PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Di era globalisasi saat ini, perkembangan informasi dan teknologi 

mempermudah segala sesuatu pekerjaan dalam kehidupan sehari – hari maupun 

organisasi. Setiap organisasi dagang maupun jasa pastinya memerlukan kerjasama 

untuk memperlancar komunikasi atas segala kegiatannya baik untuk kegiatan 

internal maupun eksternal. Media komunikasi selain koran, radio, televisi, telepon 

dan sebagainya, surat menjadi salah satu pilihan saluran komunikasi.Kontrak 

merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Dalam suatu Kontrak bisnis, ikatan 

kesepakatan di tuangkan dalam dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. 

Hal ini untuk kepentingan kelak, jika dikemudian hari terjadi sengketa berkenaan 

dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut 

sebagai salah satu alat bukti kuat dalam sebuah perjanjian bisnis. 

Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan (2008;22). Perikatan dapat lahir dari 

perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang 

bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut 

terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa kontrak 

merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dengan begitu diperlukan 

manajemen kontrak yang dapat mendukung dalam kerja sama antara instanti 

terkait. Manajemen kontrak adalah  kegiaatan untuk mengelolah suatu kontrak 

agar kontrak tersebut dapat digunakan sebagai pedomana dalam menjalkan kan 

suatu kerja sama sedangkan pengertian dari Kontrak perjanjian adalah 

kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh 

mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Indonesia. 
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Manajemen ini  bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar 

kegiatan yang akan dilaksanakan kedepanya. Manajemen kontrak bisnis  terdiri 

dari tahapan – tahapan yang berkesinambungan. Apabila ada tahapan yang  

terlewatkan maka pelaksanaan  kontrak pernjanjian bisnis akan terjadi kegagalan  

dan kesalah pahaman dalam menjalankan kontrak bisnis. 

Divisi humasda (hubungan masyarakat daop) PT KAI (Persero) Daop 9 

jember merupakan mediator pendengar kritik dan saran mengenai perusahaan 

yang kemudian disampaikan kepada pimpinan. Sebagai fasilitator dalam 

memecahkan masalah perusahaan, Humasda PT KAI (Persero) Daop 9 jember  

membantu Kepala Daop (EVP) dalam memecahkan permasalahan yang sedang 

dihadapi melalui rapat rutin coffee morning. Humas juga berperan dalam pemberi 

informasi-informasi mengenai perusahaan dengan melalui berbagai media baik 

untuk internal maupun eksternal perusahaan disisni, humas merupakan bagian 

terpenting dalam pelaskasanaan kontrak kerja sama terhadap instansi lain.yang 

menyangkut tentang suatu keputusan yang berhubungan dengan kertas berisikan 

kesepakatan dan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain atau disebut 

denganberkas kerja sama. Bagian tersebut merupakan pusat atau inti dari segala 

kegiatan yang ada di suatu perusahaan atau instansi. Karena devisi bagian 

humasda  sangatlah berperan penting dalam pengelolaan berkas masuk dan berkas  

keluar bagi perusahaan atau instansi. Maka, untuk memperlancar suatu komunikasi 

yang baik dengan pihak internal maupun eksternal, perlu diketahui bagaimana 

manajemen kontrak kerja sama bisnis  dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan 

atau instansi. Sehingga berkas sebagai sarana komunikasi tertulis dapat 

bermanfaat sebagaimana mestinya. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang  jasa  trasnportasi  angkutan massal yang terdapat di beberapa daerah 

operasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

adalah salah satu perusahaan BUMN yang sudah melakukan inovasi diberbagai 

aspek di dalam perusahaan mulai dari mutu pelayanan, peremajaan gerbong rel, 

dan inovasi cara pemesanan tiket kereta dengan berbagai cara via online ataupun 
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via ritel – ritel modern serta menjalin kontrak kerja sma dengan intasni lain. 

Sehingga penulis berminat untuk melaksanakan tugas akhir di PT Kereta Api 

Indonesia Daerah Operasi IX Kabupaten Jember pada devisi Bagian hukum dan 

humas, karena devisi Bagian hukum dan humas merupakan pusat atau inti dari 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kontrak kerja sama, kontrak 

suatu instansi serta sebagai penentu akhir dalam segala hal yang dilaksanakan oleh 

PT KERETA API INDONESIA.sudah  diketahui bahwasanya bagian hukum dan 

humas berfungsi sebagai media komunikasi antra pihak satu dan pihak lainya 

untuk menyampaikan saran dan kritik ,permohonan perjanjian ,dan penyelesaian 

masalah yang ada di daop IX Jember.Selain tata bahasa yang digunakan dalam 

penyampaian  maksud dari  kerja sama ini . 

Manajemen ini  juga perlu diterapkan  setiap tahap agar mempermudah 

suatu kontrak kerja sama. Oleh karena itu tanpa adanya manajemen kontrak 

perjanjian bisnis dalam perusahaan satu dan perushaan lainya maka perusahaan itu 

tidak akan bisa berkembang dengan baik maka  diperlukanya  perjanjian  bisnis 

dalam sebuah perusaahan.menurut saya terdapat beberapa pengertian perjanjian 

bisnis yang penulis ketahui antara lain yaitu suatu perhubungan hukum mengenai 

harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap 

berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, 

sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil judul  dari tugas akhir 

yaitu “Manajemen Pengelolah Kontrak Perjanjian Bisnis Terhadap PT Kereta Api 

Indonesia(Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam   Pelaksanaan  Praktek  Kerja  Nyata  sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai  manajemen 

pengelola kontrak perjanjian bisnis di  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 
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IX Kabupaten Jember; 

b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Bagain hukum dan humas PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Memperoleh  wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis atau kerja tentang  

pelaksanaan  kegiatan Praktek Kerja Nyata pada devisi bagian hukum dan humas 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten Jember tentang 

manajemen perjanjian kontrak bisnis  terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop IX Jember. 

 

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek pelaksanaan  praktek kerja nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Bagian Dokumen PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah  Operasi  IX  Kabupaten  Jember .  Jalan  Dahlia  No. 2 

Jember   

1.3.2Jangka waktu pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata  

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan  pada  tanggal  02  Januari  2019  sampai  

dengan  31 januari 2019. Jangka  waktu  pelaksanaan  kegiatan  Praktek  Kerja  

Nyata  dihitung berdasarkan jam kerja  efektif  sekitar 720  jam setara dengan 4  

minggu menyesuaikan  ketentuan yang berlaku pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah Operasi IX Jember, dapat dlihat pada tabel berikut, yaitu : 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
 

 

Tabel 1.1 Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 

Hari Waktu Kerja Istirahat 

Senin– Kamis Pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB 

Jumat Pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB Pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB 

Sabtu– Minggu Libur 

Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten 

Jember, 2018.  

 

1.3.3 pelaksanaan praktek kerja nyata  

Adapun rincian  pelaksanaan  Kegiatan  Praktek  Kerja  Nyata yang dilaksanakan 

selama 4 (empat) minggu, sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 

Sumber : Data primer diolah.  

No. Uraian Kegiatan 

Minggu Ke- 

I II III IV V 

1. 

Diterima pada Sub Bagian Dokumen sekaligus  

perkenalan dengan karyawan yang ada pada Bagian  

Dokumen  lalu dipindhkan ke bagian Hukum Dan 

Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi IX Jember . 

     

2. 
Menerima pengarahan dan gambaran umum pekerjaan 

pada bagian hukum dan humas. 

     

3. 

Membantu pelaksanaan perjanjian kontrak pada 

bagian hukum dan humas serta mengumpulkan data 

data daninformasi terkait dengan laporan tugas akhir 

     

4. 
Perpisahan dengan karyawan bagian hukum dan 

humas  
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BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 MANAJEMEN KONRAK PERJANJIAN 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah sebagian suatu hal atau proses,,namun para ahli 

mempunyai beberapa pendapat yang berbeda beda untuk memperliatkan  tata 

warna yang berbeda beda, maka dari itu penulis  akan mendefinisikan beberapa 

pengeertian menurut para a.hli   

Menurut Manulang M (1968;4)  dalam bukunya  DASAR DASAR 

MANAJEMEN  mendefinisikan manajemen adalah Suatu proses yang 

membedakan atas perencanaan , pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan  

dengan  memanfaatkan  baik ilmu maupun seni demmi mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi itulah kita bisa melihat fungsi 

manajemen menurutnya . Hakikat dari fungsi manajemen adalah apa yang 

direncakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan 

sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik serta 

segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya 

rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai. 

Adapun Handoko T hani  (2015;39) menyatakan bahwa manajemen adalah  

proses dari seseorang atau beberapa individu untuk mengkordinasikan  kegiatan 

kegiatan dari orang lain  untuk memperoleh hasil  yang tidak dapat dilakukan  

oleh seorang individu saja.   
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2.1.2  Tujuan Manajemen 

Fungsi manajemen (1968;10) dalam buku DASAR DASAR MANEJEMN 

adalah apa yang direncakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan 

harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaanya bisa berjalan 

dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan 

perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapaisebelum 

dimulai nya suatu tindakan . 

Dari uraian  diatas dapat diketahui tujuan manajemen antara lain :  

a) Melaksanakan dan mengevalasi strategi yang kita pilih secara efektif dan 

efisien dalam lingkup perusahaan; 

b)  Meninjau dan mengkaji ulang situasi yang ada dalam perusaan yang 

melakukan kerja sama serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi 

jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi perusahaan; 

c)  Memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan 

perkembangan lingkungan eksternal; 

d)   Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang 

yang ada dalam perusahaan yang sedang melakukan kerja sama. 

2.1.3 Manfaat Manajemen  

Fungsi manajemen yang dijalankan secara cermat dan sistematis dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memungkinkan alokasi sumberdaya dan waktu yang lebih sedikit bagi kita 

untuk mengkoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana dalam suatu 

kerja sama; 

2. Menciptakan kerangka kerja internal dengan orang lain; 
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3. Mendorong pemikiran ke masa depan sebab dengan mempelajari 

manajemen kita telah belajar bagaimana suatu proses rencana dalam suatu 

kerja sama terhadap perusahaan lain 

4. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen diri 

kita; 

5. Menyadarkan pada kita bahwa manusia mempunyai kemampuan yang 

sangat terbatas sehingga kita perlu membuat rencana untuk mengatasi 

ketidmapuan itu dengan menggunakan sumber daya yang ada disekeliling 

kita. 

2.2 Kontrak Perjanjian   

 2.2.1 Pengertian Kontrak Perjanjian 

 Kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contracts. Sedangkan 

dalam bahasa Belanda disebut overenkomst yaitu perjanjian  Pada prinsinya 

kontrak terdiri dari satu atau serangkaian perjanjian yang dibuat oleh para pihak  

dalam  kontrak. Esensi  dari  kontrak  itu  sendiri  adalah kesepakatan 

(agreement ). Atas dasar itu penulis mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu. Kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang 

dimaksud  dengan  janji  itu secara tegas dinyatakan  adalah  janji yang memiliki 

akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dituntut di pengadilan. 

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di 

pengadilan. 

Ciri khas yang penting dari suatu kontrak adalah adanya      kesepakatan 

bersama para pihak . Kesepakatan  bersama  ini  bukan  hanya  merupakan 

karakteristik   dalam  pembuatan kontrak , tetapi hal itu penting sebagai suatu niat 

yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat tidak mungkin suatu 

kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama . Kontrak juga dapat 

diartikan sebagai kesepakatan diantara dua atau lebih dari orang yang memuat 
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sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan 

berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat 

tertentu diakui sebagai kewajiban. 

2.2.2 Fungsi Kontrak Perjanjian 

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu  fungsi  

Yuridis dan fungsi Ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah fungsi dapat 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak . Sedangkan  fungsi  ekonomis 

adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih 

rendah menjadi nilai yang lebih tinggi . Kontrak dikatakan memberikan manfaat 

apabila berdasarkan kontrak tersebut  pihak - pihak nya mampu  melakukan 

 prediksi  mengenai  kemungkinan - kemungkinan apa yang terjadi yang ada 

kaitannya dengan kontrak yang  disusun  ,  para  pihak  mampu  mengantisipasi 

 terhadap  kemungkinan  yang  akan  terjadi,serta memberikan perlindungan 

hukum.  

 

2.2.3 Jenis Kontrak Perjanjian 

Para ahli dibidang kontrak tidak ada kesatuan  pandangan tentang  

pembagian kontrak Masing-masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda 

antara satu  dengan  yang lainnya. Ada ahli yang mengkaji dari sumber 

hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek 

lapangannya.  

Berikut ini beberapa jenis kontrak meliputi: 

a. Kontrak  menurut  sumbernya  yaitu, 

1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti 

perkawinan; 

2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang 

berhubungandengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan 

hak milik. 
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3) Perjanjian Obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban. 

  

b. Kontrak  menurut  namanya  Ada dua macam kontrak  menurut namanya 

yaitu: 

 

1) Kontrak Nominaat (bernama) adalah jual beli, tukar menukar, 

sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penoitipan barang, 

pinjam pakai, pinjam meminjam, dll. Yangkedua kontrak; 

2) innominaat  (tidak bernama) terdiri atas leasing, beli sewa,kontrak 

karya, keagenan, dll. 

 

2.2.4 Syarat Perjanjian 

 Syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal  1320 KUHP (1999: 43) , 

merupakan instrumen  syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak 

kerja sama,yaitu bertujuan untuk menguji keabsahan dalam suatu kontrak yang 

dbuat oleh para pihak,dalam pasal tersebut terdapat empat syarat yaitu : 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah 

dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa 

pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-

laki,dan 19 th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dewasa adalah 19
 
th bagi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan 

hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum. 
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3. Adanya Obyek. 

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau 

barang yang cukup jelas. 

4. Adanya kausa yang halal. 

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab 

yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

2.3 Ketentuan Umum 

2.3.1 Definisi Istilah 

 Selain arti dan istilah-istilah lain yang disebutkan dalam Ketentuan Umum 

Perjanjian ini dan kecuali dinyatakan secara tegas pengecualiannya, maka setiap 

kata-kata tersebut di bawah ini memiliki arti dan definisi sebagai berikut: 

 

a. Pihak Pertama adalah PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) yang 

bergerak dalam bidang usaha perkeretaapian dan bidang usaha lainnya, yang 

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung; 

b. Pihak Kedua adalah Penyedia Jasa Pekerja yang berbentuk badan hukum 

Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan 

jasa  penunjang berupa Penyediaan Jasa Pekerja Pihak Pertama; 

c. Pihak adalah penyebutan Pihak Pertama atau Pihak Kedua secara sendiri-

sendiri; 

d. Para Pihak adalah penyebutan Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara 

bersama-sama; 

e. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Para Pihak; 

f. Pekerjaan adalah kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus 

Perjanjian (KKP) yang spesifikasi/ruang lingkup/ditetapkan dalam dokumen 
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RKS atau TOR/KAK dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Standart 

Operating Procedure; dll. 

 

2.3.2 Penundaan Pelaksanaan Perjanjian  

 

a. Pihak Pertama dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Perjanjian 

ini untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan 

dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini 

penggelembungan harga (mark up); proyek fiktif; pemalsuan identitas Pihak 

Kedua; Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, syarat umum dan administrasi 

yang disepakati, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen 

yang ditunjuk Pihak Pertama. 

 

b. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 

kepada Pihak Kedua dan berlaku efektif sampai dengan adanya Keputusan 

dari Pihak Pertama berupa dapat dilanjutkannya Perjanjian atau dilakukan 

pemutusan Perjanjian, berdasarkan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh pihak 

independen. 

 

c. Masa penundaan tidak diperhitungkan ke dalam MB. 

 

d. Segala risiko dan biaya yang timbul diakibatkan penundaan, menjadi beban 

masing-masing Pihak. 

 

2.3.3 Pemutusan Perjanjian 

 

a. Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan Perjanjian dengan terlebih 

dahulu menyampaikan Surat Peringatan Tertulis setelah terjadinya hal-hal 

sebagai berikut : 
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1) Pihak Kedua melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap sebagian 

atau keseluruhan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada 

kewajiban Pekerjaan, diberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) 

kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; 

2) Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali di 

dalam masa Perjanjian terkait dengan kinerja yang tidak sesuai dengan 

yang dipersyaratkan dalam TOR/KAK. 

 

b. Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian tanpa diperlukan Surat 

Peringatan terlebih dahulu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 

Pihak Kedua melanggar ketentuan Jaminan Keabsahan Atas Dokumen; 

1) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pihak independen sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7, terbukti telah terjadi kecurangan/penyimpangan dan/atau 

berpotensi menimbulkan kerugian. 

2) Pihak Kedua tidak mengganti/memperbaiki pekerja yang ditolak oleh    

Pihak Pertama dalam jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari, 

sejak Surat Permohonan Penggantian diajukan oleh Pihak Pertama. 

 

c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, maka Pihak Kedua tidak akan 

mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama 

serta bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh 

Pihak Kedua. 

 

d. Seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama akibat terjadinya 

pemutusan Perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 

 

Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, Para Pihak 

sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata 
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BAB III.  GAMBARAN UMUM  OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1  Sejarah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi ( Daop) IX Jember 

 Jalur kereta api di Jember dan sekitarnya dibuka oleh perusahaan kereta 

api Staats Spoorwegan (SS) pada tahun 1897. Pembangunan stasiun ini tidak 

terlepas dari perkembangan  kehidupan perkantoran, baru dengan hadirnya 

sejumlah perusahaan perkebunan milik orang – orang Belanda di Jember. Dulunya 

digunakan terutama untuk kebutuhan pengangkutan komoditas hasil perkebunan, 

khususnya gula, tembakau , dan karet disekitas Jember ke Pelabuhan Panarukan 

.Jalur kereta api dari Jember ke Surabaya lewat Probolinggo dibangun mulai tahun 

1897, akibat dari pebukaan rel kereta api ini perusahaan mulai menerima buruh 

perkebunan dari etnis Jawa (Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, Kediri, dan dari 

daerah vorstenlanden). Rel kereta api berfungsi tidak hanya digunakan untuk 

transportasi komoditas pertanian seperti gula, tembakau, dan karet yang telah 

diproduksi oleh perusahaan asing swasta, tapi juga menyangkut hasil pertanian 

baik itu tembakau dan beras yang diproduksi petani lokal. Dari Jember kemudian 

melintasi Bondowoso, 

  Tembakau diangkut melalui jalur rel kereta api ke Panarukan untuk 

dikirim ke Rotterdam ataupun ke pasar internasional lainnya.Bangunan stasiun 

yang berdiri, merupakan bangunan yang ralatif baru sebagai hasil perbaikan atau 

renovasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia sekitar tahun 2007 – 2008 

dan 2015 – 2016. Meskipun demikian, bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk 

aslinya yang diabgnun pada awal abad ke – 20, yaitu terdiri atas sebuah masa 

bangunan tunggal sederhana yang memanjang dengan peletakan ruang – ruang 

secara linier yang sejajar dengan rel sehingga disebut sebagai stasiun satu sisi. 

 Bangunan stasiun Jember yang memiliki luas 796 m2 yang berdiri diatas 

tanah stasiun seluas 1.24 m2 dengan nomor registrasi 039/09.068118/JR/BD ini 

pernah mengalami renovasi. Kendati demikian, hasil renovasi yang dialukan oleh 

PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak jauh berbeda degan bentuk aslinya. 
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Bangunan stasiun ini mempunyai masa bangunan tunggal sederhana yang 

memanjang sejajar dengan rel.  

 Secara asitekrural , emplasemen  stasiun terdiri atas dua   peron  dan dua  

jalur  kereta api  dimana antara  jalur  dipisahkan  oleh  peron  . Peron pertama   

menyatu   dengan  bangunan  utama , atapnya  berbentuk pelana menggunakan  

struktur  pendukung  berupa kolom kayu dengan bentuk kontruksi menyerupai 

paying (konsul). Bangunan  stasiun  yang  berdiri ,  merupakan  bangunan  yang  

ralatif  baru  sebagai hasil perbaikan  atau  renovasi yang dilakukan  oleh PT 

Kereta Api Indonesia sekitar  tahun 2007 – 2008 dan 2015 – 2016. Meskipun   

demikian , bentuknya  tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya yang dibangun 

pada awal abad ke – 20 , yaitu  terdiri atas sebuah masa bangunan tunggal 

sederhana yang memanjang dengan  peletakan ruang – ruang secara linier yang 

sejajar dengan rel sehingga disebut sebagai stasiun satu sisi.Bangunan stasiun 

Jember yang memiliki luas 796 m2 yang berdiri diatas tanah stasiun seluas 1.24 

m2 dengan nomor registrasi 039/09.068118/JR/BD ini pernah mengalami 

renovasi. Kendati demikian, hasil renovasi yang dialukan oleh PT Kereta Api 

Indonesia (KAI) tidak jauh berbeda degan bentuk aslinya. Bangunan stasiun ini 

mempunyai masa bangunan tunggal sederhana yang memanjang sejajar dengan 

rel.  

 Secara asitekrural, emplasemen stasiun terdiri atas dua peron dan dua jalur 

kereta api dimana antara jalur dipisahkan oleh peron. Peron pertama menyatu 

dengan bangunan utama, atapnya berbentuk pelana menggunakan struktur 

pendukung berupa kolom kayu dengan bentuk kontruksi menyerupai paying 

(konsul). 

 Daerah Operasi IX Jember atau biasa disingkat Daop IX Jember atau Daop 

JR, adalah salah satu daerah operasi yang ada di bawah lingkungan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero). Daop IX Jember sebagaimana pula Daop – Daop lainnya 

dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) atau Kepala Daerah 

Operasi (Kadaop) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi PT Kereta 

Api Indonesia. Daop IX berada diujung timur Pulau Jawa dan berkantor pusat di 
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Jember, tepatnya di Jalan Dahlia No. 2 dekat dengan Stasiun Jember. 

 Stasiun – stasiun utama yang berada di Daop IX adalah Stasiun Jember, 

Stasiun Banyuwangi Baru, Stasiun Pasuruan, Stasiun Kalisat, dan Stasiun 

Kalibaru. Daop IX memiliki satu dipo lokomotif yakni Dipo Lokomotif Jember, 

serta dua subdipo lokomotif yaitu Subdipo Probolinggo dan Banyuwangi Baru.  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

A. Visi yaitu, menjadi jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 

B. Misi yaitu, menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi tebaik untuk 

memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian 

lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan Waktu, 

Pelayanan dan Keamanan. 

  

3.2 Struktur Organisasi Hukum Dan Humas Di PT Kereta Api Daop Ix 

Jember 

 Struktur organisasi merupakan  suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu instansi dalam    menjalankan  kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan bersama.Struktur organisasi akan 

mengambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara  yang satu dan yang lain 

dan bagaimana hubungan aktivitas  fungsi dibatasi. Dalam sebuah instansi 

mustahil jika tidak ada struktur organisasi pada nya.  

 Berikut struktur dari PT Kereta Api Indonesia DAOP IX jember pada sub 

bagian humasda (Hubungan masyarakat daerah) : 
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Sumber: PT Kereta Api Daop IX Jember 2019 

 3.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi 

 Berikut beberapa Tugas pokok dan fungsi dari humasda dan hukum secara 

umum merupakan hal hal yang harrus wajib dikerjakan oleh seorang anggota 

organisasi  atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan 

kemampuan yang di milikinya  untuk menyesuaikan program kerja yang telah 

dibuat berdasarkan pada tujuan dalam suatu organisasi. 

Tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait  

dalam menyelenggarakan fungsi fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.Berikut 

merupakan tugas dan fungsi tiap bagian  di   hukum dan humas  PT KERETA API 

INDONESIA DAOP IX JEMBER. 

1. Manager Hukum Dan Humasda 

 Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Daerah (Humasda) Bagian 

Hukum dan Hubungan Masyarakat Daerah (Humasda) dipimpin oleh seorang 

Manager Hukum dan Humasda yang bertanggung jawab kepada Vice President. 

Asisten Manager Hukum 

 

Rezky Aziz 

 

Asisten Manager Humas 

Kamtono 

Manager Hukum Dan Humas 

Luqman Arif 

Staff Humas 

M.Harun Al-Rasyid 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18            
 

 
 

Manager dan Humasda mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan 

hokum serta program kegiatan kehumasan meliputi hubunhan kemasyarakatan, 

penyuluhan dan pembentukan citra perusahaan internal dan eksternal di wilayah 

Daop IX Jember. 

Dalam menjalakankan tugas yang dimaksud manager hukum dan humas 

mempunyai beberapa  tugas antara lain: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis permaslahan yang menyangkut dengan 

opini publik;  

b. Mengoleksi, menyusun serta merancang paket informasi untuk membentuk 

opini publik, dokumentasi serta perpustakaan perusahaan;  

c. Memantau aspirasi serta opini publik melalui kegiatan peliputan internal. 

d. Menjalin kerjasama dengan antar lembaga diluar perusahaan, khususnya 

pers dan humas antar lembaga.  

e. Memberikan layanan informasi pada masyarakat termasuk pers yang 

membutuhkan.  

f. Merencanakan dan melaksanakan program komunikasi publik.  

g. Menyelenggarakan fungsi dokumentasi dan perpustakaan perusahaan 

Melakukan eveluasi tugas pokok dam program kegiatan kehumasan. 

 

2. Assistant  Manager Hukum 

 Assistant Manager hukum, mempunyai tugas pokok dan fungsi  

melaksanakan pengelolaan hkum di dalam pt kereta api indonesia  meliputi : 

perencanaan kebutuhan kerja sama,  sistem informasi, pembinaan atau 

pengembangan setiap masalah, pelatihan, sertifikasi dan pengendalian atau 

evaluasi kinerja SDM serta pelaksanaan perhitungan seluruh biaya pekerjaan non 

gaji dan penyusunan program pengendalian biaya kerja. Dalam menjalankan tugas 

pokok dan tanggung jawabnya. 
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3. Assistant Manager Humas 

Assistant manager mempunya tugas pokok dan fungsi meliputi: 

a. melaksanakan tugas kehumasan serta membangun citra perusahaan 

b. melakukaan evaluasi secara rutin terhadap perusahaan 

c. memberikan layanan informasi terhadap masyarakat tentang 

perkeretaapian 

 

3.2.2 Kegiatan Pokok Hukum Dan Humasda PT Kereta Api Indonesia 

Sub bagian hukum dan humas mempunyai kegiatan pokok membantu 

kadaop dalam menyelenggarakan suatu kontrak kerja sma,mendukung 

pelaksanaan tugas fungsi pt kereta api indonesia serta mengkordinasikan tugas 

ahli dalam pt kereta api indonesia. 

Adapun kegiatan pokok hukum dan humas PT KERETA API INDONESIA 

adalah : 

1. Sebagai pembantu utama kadaop dalam menyelesaikan masalh 

2. Penyeleggaraan urusan kemasyarakatan terhadap intsansi 

3. Penentu suatu kerja sama 

4. Memberika layanan informasi terhadap masyarakat 

5. Menyelenggarakan fungsi dokumentasi dan perpustakaan perusahaan 

Melakukan eveluasi tugas pokok dam program kegiatan kehumasan. 

 

3.2.3 Kegiatan  Manajemen Kontrak Perjanjian Bisnis 

 Perjanjian bisnis sangatlah  penting dalam mencapai citra perusaahn yang 

baik antra dua perusaahn yang melakukan kerja sama.pengertian manajemen 

tersediri adalah pencapain tujuan yang ditetapkan sebelum memulainya suatu 
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kerja sama.perjanjian bisnis   dipandang efektik apabila suatu perjanjian tersebut 

tidak menyalah gunakan aturan yang sudah disesuaikan. 

Alur Manajemen kontrak perjanjian bisnis  akan dimulai apabila  adanya  

pengumuman resmi dari situs web resmi dari intansi terkait yang sedang 

menawarkan lelang baran atau jasa nantinya beberapa perusahaan akan bersaing 

dalam seleksi yang ditetatpkan oleh pihak pelelang  ,setelah lelang dapat 

diumumkan perusahaan disitulah dua perusahaan akan melakukan kerja sma 

bisnis. 
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BAB 5. KESIMPULAN 

   

 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Sub Bagian Hukum 

Dan Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten Jember. 

Khususnya pelaksanaan manajemen kontrak perjanjian bisnis  dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1) Prosedur  manajemen kontrak perjanjian bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daerah Operasi IX Kabupaten Jember yaitu Prosedur mulai dengan langkah 

perencanan yang mendefinisikan lingkup dan obyektif manajemen kontrak dan, jika 

perlu, hasil di dalam suatu rencana manajemen kontrak. Langkah inisiasi dibentuk 

sekali pekerjaan disetujui dan sumber daya dibutuhkan untuk mengelola kontrak 

dimobilisasi. Kecuali manajemen kontrak adalah suatu fungsi mayor di dalam suatu 

proyek, program, atau portofolio, hal ini sama dengan langkah-langkah ini menjadi 

bagian dari prosedur manajemen sumber daya yang lebih luas. Langkah khusus 

pertama adalah melakukan negosiasi syarat kontrak dengan penyedia. Suatu kontrak 

adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih pihak yang menciptakan 

kewajiban yang mengikat secara hukum diantara mereka. Kontrak menetapkan 

kewajiban tersbut dan tindakan yang dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan. 

2) Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar pada sub bagian hukum dan humas PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Kabupaten Jember, pencatatannya 

menggunakan MS. Excel dan MS.Word . 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1:Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 :Surat Pemberian Ijin Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 :Surat Permohonan Nilai  Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 :Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 5 :Persetujuan Penyusuan Laporan Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

Lampiran 6 : Surat Konsultasi  
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Lampiran 7 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8 :Contoh Lembar Koreksi Kerjasama
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Lampiran  9 : contoh ketentuan kerja sama
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Lampiran 10 :Nota Dinas 
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