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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

Pengertian perjanjian R. Subekti, SH mengemukakan
13

 : Suatu 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 

atau ditulis. 

Ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata Pasal 

1313 berbunyi :  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya”.  

Perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana 

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.  

Kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian 

tersebut haruslah sepakat atas hal-hal yang diperjanjikan. 
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 R. Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta : PT. Intermasa, 2005), hlm.1.  
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b. Kecakapan membuat suatu perjanjian.  

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum 

dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang 

bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang 

dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang atau 

badan hukum.  

c. Suatu hal tertentu.  

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam 

perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Sesuai 

ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang 

yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan isinya.  

d. Suatu sebab yang halal  

Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 

KUHPerdata.  

Ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu :  

1) Syarat subyektif  

Maksudnya, karena menyangkut mengenai suatu subyek yang 

disyaratkan dalam hal ini termasuk syarat-syarat pada huruf a dan b 

yaitu tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan 

syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
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2) Syarat Obyektif  

Maksudnya adalah obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang 

termasuk dalam syarat-syarat pada huruf c dan d, dalam hal ini tentang 

syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
14

 

Mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Bab 7 A Buku III KUH 

Perdata serta dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-

02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sudah tidak 

berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang di dalamnya diatur tentang Perjanjian Kerja. 

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

2003 disebutkan bahwa : perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 angka 

15 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan Kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah.  

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ketenagakerjaan 2003, yang 

dinamakan pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum 

                                                           
       

14
 Ibid 



 
 

21 
 

atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian 

tenaga kerja terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

ketenagakerjaan 2003, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjan 

guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
15

 

Adapun asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, terdiri dari : 

a. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini mengajarkan 

bahwa ketika hendak membuat kontrak, para pihak secara hukum 

berada dalam keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang 

mereka ingin uraikan dalam kontrak tersebut. Maksudnya bahwa setiap 

orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. 

Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata.
16

   

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia meliputi 

ruang lingkup sebagai berikut: 

(1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak 

(2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan membuat kontrak 

(3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak 

yang akan dibuatnya  
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 R. Subekti.Op.Cit. hal. 3 
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 Lihat, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
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(4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak  

(5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak  

(6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

perundang-undangan yang bersifat opsional.  

Namun dalam kebebasan berkontrak harus berada dalam batas 

koridor-koridor hukum sebagai berikut: 

(1) Memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 1320 KUH perdata  

(2) Tidak dilarang oleh undang-undang  

(3) Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku  

(4) Dilaksanakan sesuai unsure itikad baik. 
17

 

b. Asas Konsensual Atau Asas Kekuasaan Bersepakat.  

Asas konsesualisme berasal dari kata “consensus” yang memiliki 

arti sepakat. Bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, 

antara para pihak yang adakan perjanjian. Perjanjian telah dinyatakan 

sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi 3 syarat, tetapi 

yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat dari 

mereka yang membuatnya.  

c. Asas Kekuatan Mengikat  

Dalam suatu perjanjian terdapat janji yang timbul atas kemauan 

para pihak untuk saling berprestasi, dengan adanya kemauan adalah 

wujud para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual 
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merupakan sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan 

kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.  

Dengan kehendak tersebut para pihak secara bebas menentukan 

kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi 

dasar kontrak. Terjadinya suatu perbuatan hukum itu ditentukan 

berdasarkan kata kesepakatan para pihak. Asas hukum ini juga sering 

disebut dengan istilah asas pacta sunt servanda.  

Secara konkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH 

perdata yang memuat ketentuan imperative, yaitu semua kontrak yang 

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai Undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.
18

 

B. Tinjauan Umum tentang Outsourcing 

1. Pengertian Outsourcing 

Pengertian dari outsourcing/ alih daya ini sendiri dapat dilihat 

dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan bahwa outsourcing/alih daya 

adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan 

tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.  

Dalam draf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diberlakukannya outsourcing di 
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Indonesia, membagi outsourcing/alih daya menjadi dua bagian, yaitu: 

pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pada 

perkembangannya dalam draft revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan outsourcing/alih daya mengenai 

pemborongan pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub 

contracting pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.  

Outsourcing juga berbeda dengan kontrak kerja biasa. Kontrak 

kerja biasa umumnya sekedar menyerahkan pekerjaan tertentu kepada 

pihak ketiga untuk jangka pendek dan tidak diikuti dengan transfer 

sumber daya manusia, peralatan atau asset perusahaan. Sedangkan 

dalam outsoursing, kerjasama yang diharapkan adalah untuk jangka 

panjang (long term) sehingga selalu diikuti dengan transfer sumberdaya 

manusia, peralatan atau asset perusahaan.
19

 

Mengenai pengertian outsourcing/alih daya dapat dijumpai dalam 

beberapa pengertian menurut para pakar yaitu sebagai berikut :  

a. Outsourcing/alih daya menurut Candra Soewondo adalah 

pendelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses 

bisnis kepada pihak luar (penyedia jasa).
20

 

b. Outsourcing/alih daya menurut Greaver dalam Indrajit adalah 

tindakan mengalihkan atau menyerahkan aktivitas-aktivitas internal 

yang terjadi berulang kali dan hak-hak pembuatan keputusan yang 
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 Sehat Damanik. 2006. Outsoursing & Perjanjian Kerja Menurut UU.No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Jakarta. DSS Publishing. Hal 38 
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 Candra Soewondo. 2003.  Outsourcing Implementasinya di Indonesia, Jakarta : Elok Media 
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dimiliki suatu perusahaan kepada jasa out side providers, 

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak.
21

 

Dari pengertian outsourcing/alih daya diatas maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan yaitu pekerjaan outsourcing/alih daya merupakan 

penyerahan aktifitas perusahaan kepada pihak luar atau penyedia jasa 

yang tercantum dalam perjanjian kontrak. 

Pelaksanaan outsourcing/alih daya melibatkan 3 (tiga) pihak 

yakni perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing/alih daya (vendor), 

perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing/alih daya (principal), 

dan tenaga kerja outsourcing/alih daya itu sendiri. Oleh karena itu perlu 

adanya suatu peraturan agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang 

dirugikan. Mengingat bisnis outsourcing/alih daya berkaitan erat 

dengan praktek ketenagakerjaan, maka Undang-undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan 

pelaksanaan outsorcing/alih daya di Indonesia yang ditemukan dalam 

Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.  

Prinsip dasar pelaksanaan outsourcing/alih daya adalah terjadinya 

suatu kesepakatan kerjasama antara perusahaan pengguna jasa tenaga 

kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam bentuk 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, 

dimana perusahaan pengguna tenaga kerja akan membayar suatu jumlah 

tertentu sesuai kesepakatan atas hassil pekerjaan dari tenaga kerja yang 
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disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja. Sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 64.
22

  

Dengan demikian outsourcing/alih daya dapat terlaksana bila 

sudah ditandatangani suatu perjanjian antara pengguna jasa tenaga kerja 

dan penyedia jasa tenaga kerja yaitu perjanjian pemborongan kerja atau 

penyediaan jasa tenaga kerja.  

2. Macam-macam Outsourcing 

Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan 

sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja 

pengaturan hukum outsourcing/alih daya di Indonesia diatur dalam 

Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 

dan 66).  

Ada 2 macam outsourcing/alih daya yang dikenal, yaitu: 

a. Outsourcing/alih daya pekerjaan (business process) 

Pada outsourcing/alih daya jenis ini, yang diterapkan adalah 

perjanjian pemborongan pekerjaan. Perusahaan pengguna jasa 

outsourcing/alih daya memberikan sebagian pekerjaan yang bukan 

pekerjaan pokok kepada perusahaan lain (perusahaan pemborongan 

pekerjaan), sehingga dapat dikatakan ada sebuah perusahaan 

pemberi kerja dan perusahaan penerima kerja. Pelaksanaan 

                                                           
       

22
 Lihat pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 

berbunyi: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
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secara tertulis. 
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outsourcing/alih daya jenis ini diatur dalam Pasal 1601 huruf (b) 

KUHPerdata.
23

  

b. Outsourcing/alih daya pekerja (personel)  

Pada outsourcing/alih daya pekerja tidak dapat diterapkan 

perjanjian pemborongan kerja karena yang dialihkan adalah tugas 

tenaga kerjanya. Maksudnya bagian fungsi-fungsi tertentu dari 

perusahaan dikerjakan oleh pekerja dari luar perusahaan dimana 

pekerja tersebut terikat hubungan kerja dengan perusahaan 

outsourcing/alih daya yang kegiatan usahanya adalah perjanjian 

penyedia jasa pekerja. Oleh karena itu, perjanjian yang diterapkan 

adalah perjanjian penyedia jasa pekerja. Pada outsourcing/alih daya 

jenis ini, biasanya yang dialihkan adalah tugas pekerja pada satuan 

tertentu misalnya pengamanan, cleaning service. 

Dengan demikian untuk bagian fungsi satuan tertentu 

dikerjakan oleh pekerja yang berasal dari perusahaan penyedia jasa, 

di mana pekerja tersebut terikat oleh hubungan kerja dengan 

perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut. 

3. Syarat-syarat Outsourcing 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lain menyebutkan bahwa perusahaan 
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 Lihat, Pasal 1601 huruf (b) KUHPerdata,yang berbunyi : Adanya perjanjian, dengan mana 

pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi 

pihak yang lain yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. 

 



 
 

28 
 

pengguna jasa outsourcing/alih daya adalah perusahaan yang berbentuk 

badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yangmemenuhi syarat untuk 

melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 66 tentang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja outsourcing/alih daya tidak 

diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pokok (inti) atau kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi melainkan hanya 

untuk kegiatan penunjang kegiatan inti. Pekerjaan yang berfungsi 

sebagai kegiatan penunjang tersebut adalah tenaga pengamanan, 

cleaning service, catering, usaha penyediaan angkutan.  

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2012 tentang bentuk dan syarat-syarat penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 

Ketentuan penyedia jasa pekerja/buruh sesuai dengan pasal 17 

Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 antara lain: 

(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh 

yang dibuat secara tertulis.  

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh sebagaimana imaksud pada ayat (1) harus 
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merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses produksi. 

(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);  

b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); 

c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); 

d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan 

e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. 

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi 

persyaratan berdasarakan Pasal 24 Permenaker 19 Tahun 2012 antara 

lain: 

(a) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(b) memiliki tanda daftar perusahaan; 

(c) memiliki izin usaha; 

(d) memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;  

(e) memiliki izin operasional; 

(f) mempunyai kantor dan alamat tetap;dan 

(g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 

perusahaan. 
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C. Prestasi dan Wanprestasi 

1. Prestasi 

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi 

merupakan obyek perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah 

suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual / 

perjanjian (perikatan). Hak dan kewajiban timbul apabila terjadi 

hubungan antara dua (2) pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak 

atau perjanjian (perikatan). Jadi selama hubungan hukum yang lahir 

dari perjanjian itu belum berakhir, maka salah satu pihak ada beban 

kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya 

(prestasi). Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya 

kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang lebih 

ditentukan oleh lembaga yang berwenang.  

Adapun bentuk-bentuk prestasi yang disebutkan dalam pasal 1234 

KUHPerdata, yaitu berupa: 

(1) Memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang 

untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk 

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada 

saat penyerahan.misalnya pemberian sejumlah uang, memberi 

benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda 

tetap dan bergerak. 

(2) Berbuat sesuatu misalnya membangun rumah. 
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(3) Tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan 

B ketika menjual apoteknya, untuk tidak menjalankan usaha 

apoteknya dalam daerah yang sama. 

Ketiga prestasi tersebut merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh debitur. Ketiga unsur diatas mengandung dua (2) 

unsur penting yaitu:  

(1) Berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas 

pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban 

(schuld). Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar hutang.  

(2) Berhubungan dengan pertanggung jawaban pemenuhan tanpa 

memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi 

kewajiban tersebut (haftung). Haftung adalah kewajiban debitur 

memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak 

hutang debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang 

tersebut.  

Syarat-syarat prestasi meliputi:  

a) Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan  

b) Obyeknya diperkenankan oleh hukum 

c) Dimungkinkan untuk dilaksanakan 
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2. Wanprestasi 

Wanprestasi menurut Setiawan dinamakan ingkar janji. Ingkar 

janji terjadi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut 

bukan karena keadaan memaksa.
24

 

Menurut Subekti, seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi 

apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, 

maka dikatakan dia melakukan wanprestasi. Ia ingkar janji atau alpa 

atau lalai atau ia melanggar perjanjian, bila ia berbuat atau melakukan 

sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.
25

 

Menurut Satrio wanprestasi terjadi apabila apa yang dijanjikan 

oleh pihak lawan, debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya 

atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.
26

 

Dasar hukum wanpretasi yaitu: 

Pasal 1238 KUHPerdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat 

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari 

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus 

dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 

Pasal 1243 KUHPerdata:”Penggatian biaya, kerugian dan bunga 

karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,  bila debitur, 

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan 

itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya 
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dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 

yang telah ditentukan’. 

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah 

melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana 

seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi 

prestasi. Menurut Subekti, seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi 

apabila: 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya debitur tidak

memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam

suatu perjanjian.

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal

ini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang dijanjikan,

tetapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya atau

debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat.

d. Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.
27

D. Tinjauan Umum Perusahaan Berbadan Hukum

1. Ciri-ciri perusahaan berbadan hukum

Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan bukan badan 

hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang 

berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada 

27
 Subekti, Op.,cit., hal. 46 
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Perseroan Terbatas (PT) memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta 

kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang 

saham PT. Dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka 

tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai 

saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak 

berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan 

harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang 

tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat 

pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha. Dalam penggantian 

kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita 

atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau 

selesai.
28

 

Selain perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan 

berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subjek hukum 

di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan 

subjek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan di 

muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan 

tersebut tentu saja bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, 

melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan aggregat theory yang 

berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan 

                                                           
       

28
 Muhammad Rizal Rustam. Perbedaan Peruahaan yang Berbadan Hukum dan Tidak 

Berbadan Hukum. http://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/05/perbedaan-badan-usaha-

yang-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum/. Diakses tanggal 1 April 2017. 

http://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/05/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum/
http://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/05/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum/
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hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum 

tidak dapat dituntut dan melakukan penuntutan di muka pengadilan atas 

nama badan usaha. Akan tetapi, di dalam badan usaha yang tidak 

berbadan hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan dan 

melakukan penuntutan di muka pengadilan adalah pendiri dari badan 

usaha tersebut yang bertindak atas namanya sendiri.
29

 

Perusahaan berbadan hukum juga memiliki ciri pokok yang 

membedakan dengan perusahaan tidak berbadan hukum, sebagai 

berikut: 

a. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam 

hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking). 

b. Mempunyai harta kekayaan sendiri, dimana harta perusahaan dan 

harta pribadi dipisahkan secara jelas. 

c. Mempunyai hak dan kewajiban. 

d. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. 

Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum memiliki ciri yang 

membedakan sebagai berikut: 

a. Tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum 

karena bukan merupakan subjek hukum. 

b. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada 

mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut, dengan pembatasan 

pengaturan yang diterapkan oleh undang-undang. 

                                                           
       

29
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c. Harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, 

atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri. 

d. Tidak mempunyai hak dan kewajiban. 

e. Tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini, akan 

tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena 

merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan 

hukum. 

2. Jenis perusahaan berbadan hukum 

Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari: 

1. Perseroan Terbatas (PT) 

Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 

4Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 4/2007 

minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah). Ninimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam 

PT, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham 

yang dimilikinya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT. 

2. Yayasan 

Bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang 

tidak mempunyai anggota, kekayaan yayasan dipisahkan dengan 

kekayaan pendiri yayasan. 

3. Koperasi 
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Beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi 

dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip  Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atau asas 

kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa 

tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka 

bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.  

E. Hubungan Industrial 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan 

pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang 

harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Dalam sebuah perusahaan, 

baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan 

atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan.Meskipun keduanya 

memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat 

dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan 

pekerja.  

Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, 

Hubungan Industrial  adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 

unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai 

nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Adapun cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 sebagai berikut: 
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1. Penyelesaian melalui Mekanisme Bipartit 

Penyelesaian melalui perundingan bipartit, adalah 

perundingan/musyawarah untuk mufakat antara pekerja/Buruh dengan 

pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial. 

Dalam hal Perundingan Para Pihak tersebut dicapai kesepakatan maka 

Para Pihak wajib membuat Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan 

Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan pada pengadilan Hubungan 

Industrial yang ada di Pengadilan Negeri di wilayah Para Pihak 

berdomisili. 

Pendaftaran tersebut untuk mendapatkan “Akta bukti Pendaftaran 

perjanjian bersama“ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama 

tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi 

pada Pengadilan tersebut. Dalam hal perundingan tidak dicapai 

kesepakatan maka Para Pihak wajib untuk melakukan pencatatan atas 

perundingan tersebut dengan mencantumkan sebagai berikut: 

- Nama dan alamat karyawan; 

- Nama dan alamat Pengusaha atau yang mewakili; 

- Tanggal dan tempat perundingan; 

- Alasan pokok timbulnya Perselisihan; 

- Pendirian Para Pihak; 

- Kesimpulan perundingan; 

- Tanggal dan tanda tangan Para Pihak yang melakukan perundingan 
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 Hasil pencatatan tersebut didaftarkan ke Disnaker setempat untuk 

dimintakan upaya penyelesaiannya. 

2. Penyelesaian melalui Mediasi 

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi 

adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan Hubungan kerja dan perselisihan antara serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang 

netral. 

 Mediator disini adalah penganti institusi pemerintah yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-

syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas 

melalui mediasi. 

 Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial 

melalui mediasi adalah wajib, dalam hal ketika instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para 

pihak yang berselisih tidak memilih lembaga konsiliasi atau Arbitrase 

untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para pihak. 

 Penyelesaian melalui mediasi tetap menggunakan mekanisme 

perundingan/musyawarah    untuk     mufakat    dan     Mediator     harus 

diselesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 30  hari kerja 

terhitung sejak Yang Bersangkutan menerima perlimpahan berkas 

perselisihan. 
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 Proses penyelesaian melalui Mediasi adalah: 

– Mediator memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya 

yang berhubungan dengan pokok masalah terjadinya perselisihan;  

– Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis sebagai pendapat 

atau saran yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam 

upaya menyelesaikan perselisihan mereka; 

– Anjuran tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja 

sejak sidang mediasi putusan harus sudah disampaikan kepada para 

pihak; 

– Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada 

mediator yang isinya menyetujui atau menolak dalam waktu 

selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran; 

– Pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak anjuran; 

 Dalam hal mana Para Pihak menerima anjuran yang ditulis oleh 

Mediator atau dalam perundingan tersebut dicapai kesepakatan, maka 

dibuat perjanjian bersama yang ditanda tanggani oleh para pihak dan 

disaksikan oleh mediator selanjutnya didaftarkan di Pengadilan 

Hubungan Industrial untuk mendapatkan “Akta Bukti Pendaftaran”. 

Pendaftaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian bersama. Melalui Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama 

tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan penetapan eksekusi. 
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3. Penyelesaian melalui Konsiliasi 

Penyelesaian melalui konsiliasi, dilakukan berdasarkan 

kesepakatan para pihak yang  berselisih yang  dibuat secara tertulis 

untuk diselesaikan oleh Konsiliator dari daftar nama Konsiliator yang 

dipanggil dan diumumkan pada kantor Instansi Pemerintah yang 

bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Konsiliator 

dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial pada dasarnya 

adalah melalui musyawarah untuk mufakat dalam perundingan 

mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditanda 

tanggani oleh para pihak dan disaksikan oleh Konsiliator, untuk 

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapat Akta 

Bukti Pendaftaran. 

 Sebaliknya bila tidak dicapai kesepakatan, maka: 

– Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis; 

– dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang 

konsiliasi putus, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada 

para pihak; 

– para pihak harus sudah memberikan jawaban tertulis kepada 

konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam 

waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran; 

– pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap 

sebagai menolak anjuran; 
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– Terhadap anjuran Konsiliator apabila para pihak menyetujui, maka 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran 

disetujui, Konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak 

membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di 

Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti 

Pendaftaran. 

 Sehingga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui 

lembaga konsiliasi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari 

kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. 

4. Proses penyelesaian melalui Arbitrase  

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Arbitrase 

adalah Lembaga Arbitrase yang digunakan oleh Para Pihak untuk 

penyelesaian suatu perselisihan kepentingan di luar Pengadilan 

Hubungan Industrial. Pemilihan mekanisme Arbitrasi 

dilakukan  melalui kesepakatan tertulis pihak yang berselisih untuk 

menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Lembaga Arbitrase 

yang mana putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. 

 Arbiter yang dimaksud disini adalah seorang atau lebih yang 

dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar Arbiter yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan keputusan mengenai 

perselisihan kepentingan. Penyelesaian perselisihan Hubungan 

Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para 

pihak yang berselisih. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat 
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perjanjian Arbitrase yang dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak 

mendapat 1 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 Adapun surat Perjanjian Arbitrase dimaksud sekurang-kurangnya 

memuat: 

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang 

berselisih ; 

- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang 

diserahkan kepada Arbitrase untuk diselesaikandan diambil 

putusan; 

- Jumlah Arbiter yang disepakati; 

- Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tidak dan menjalankan 

keputusan Arbiter;dan 

- Tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian, dan tanda tanggan 

para pihak yang berselisih; 

 Penunjukan Arbiter dapat dilakukan melalui Arbiter tunggal atau 

beberapa Arbiter sebanyak-banyaknya 3 orang dan untuk penunjukan 

Arbiter tunggal, para pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam 

waktu 7 hari kerja tentang nama Arbiter dimaksud. 

 Namun apabila penunjukan beberapa Arbiter (majelis) dalam 

jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang Arbiter 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, sementara untuk Arbiter 

ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase ditentukan oleh para Arbiter 
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yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditunjuk oleh para 

pihak. 

5. Pengadilan Hubungan Industrial 

 Gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Dalam pengajuan 

gugatan dimaksud harus dilampirkan risalah penyelesaian melalui 

mediasi atau konsiliasi. 

 Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menggembalikan 

gugatan kepada pihak peggugat apabila gugatan penggugat tidak 

melampirkan risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi. 

Pengugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum 

Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan akan 

dikabulkan Pengadilan apabila disetujui Tergugat.
30
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