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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung maupun 

tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja 

juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli, karena dalam faktor produksi 

tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki 

oleh tenaga kerja tersebut. Tingkat produktivitas tenaga kerja juga merupakan 

salah satu unsur penting yang menentukan tingginya tingkat ekonomi yang 

dicapai suatu negara. 

Pentingnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dapat 

dilihat dari diberlakukannya Undang-undang yang mengatur masalah 

ketenagakerjaan untuk menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, saling 

menguntungkan kedua belah pihak dengan dasar itikad baik. Hal ini dilakukan, 

karena adanya saling ketergantungan yang menimbulkan hubungan hukum 

berupa hak dan kewajiban diantara mereka. 

Untuk mengetahui dan melindungi hak dan kewajiban pekerja dan 

perusahaan, perjanjian kerja perlu dibuat agar diketahui dengan jelas dan tegas 

tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kerja yang mengikat 

hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja mempunyai sifat dan ciri 

yang khas apabila dibandingkan dengan perjanjian lain, yaitu bahwa dalam 

perjanjian kerja terdapat adanya unsur perlindungan dari pihak pemerintah 

yang berperan sebagai penyeimbang dalam mekanisme hubungan kerja antara 

pekerja dengan pengusaha.  

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara 

tertulis. Menurut Pollock sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a cintract is a 

promise or a set of promises, which the law will enforce.  

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu 

dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang (KUHPerdata Pasal  
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1233) yang  menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum 

yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban 

yang berkaitan satu sama lain. 

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu 

dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang (KUHPerdata Pasal 

1233) yang menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum 

yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban 

yang berkaitan satu sama lain.  

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 

dilaksanakannya (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:  

a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang; 

b.  Perjanjian untuk berbuat sesuatu; 

c.  Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 

Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat 

dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya 

merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau 

menyerahkan suatu barang. Di satu pihak, penjual menyerahkan sejumlah 

barang sesuai dengan kwalitas, jumlah, dan karakteristik tertentu kepada 

pembeli. Sedangkan, di pihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang 

kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. 

Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas, antara lain asas 

konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang 

berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan 

perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. 

Perjanjian menurut KUHPerdata secara umum bersifat konsensual, kecuali 

beberapa perjanjian tertentu yang merupakan perjanjian riil atau formal.  

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang 

menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian riil adalah 

utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang.  
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Dalam perkembangannya, sesuatu perjanjian dapat mengalami 

perubahan dari konsensual menjadi riil. Sebagai contoh, perjanjian jual beli 

menurut KUHPerdata pada asasnya merupakan perjanjian konsensual. Akan 

Tetapi, perjanjian jual beli tanah menurut hukum agraria yang berlaku 

sekarang merupakan perjanjian riil karena didasarkan pada hukum adat yang 

bersifat riil. 

Selanjutnya perjanjian formal, yaitu perjanjian yang menurut undang-

undang harus dituangkan dalam bentuk atau formalitas tertentu. Misalnya, 

perjanjian perkawinan, perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotek, 

atau perjanjian pendirian perseorangan terbatas harus dituangkan dalam akta 

autentik. Di samping itu, ada perjanjian yang cukup tertulis saja, tidak perlu 

berupa akta autentik.  

Secara umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

mengatur mengenai perjanjian dalam buku III tentang perikatan. Perikatan 

dibedakan menjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan 

yang bersumber dari Undang - undang.4 Perjanjian merupakan suatu perikatan 

yang bersumber dari persetujuan. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan pasal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian menganut sistem terbuka, setiap orang 

bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimana sepanjang sesuai dengan 

Undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan 

atau kesusilaan. 

Menurut Prof. R. Subekti di dalam bukunya yang berjudul  “Pokok-

Pokok Hukum Perdata” yaitu: Berhubungan dengan asas kebebasan untuk 

membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum, kita merdeka untuk menciptakan perjanjian 

apa saja yang tidak disebutkan dalam buku III5. 

Perjanjian Kerjasama ini memang tidak diatur dalam buku III 

KUHPerdata tetapi adanya Pasal 1338 yang berbunyi : Semua perjanjian yang 

                                                           
4
 R. Setiawan, 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan 4, Bina Cipta,  Bandung, h. 13. 

5
 R. Subekti, 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXVI, PT. Interrnasal, Jakarta, h. 

l74. 
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-

undang-mengikat kedua belah pihak.6 Perjanjian itu pada umumnya tidak 

dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau 

berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.  

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik akan mengangkat dalam suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam 

skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PENGADAAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA SATUAN 

PENGAMANAN (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) DENGAN PT. KOBRI DUMAR). 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

a.  Apakah akibat hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama jasa 

penyedia tenaga kerja? 

b.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan jasa  kerja satuan 

pengamanan antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Kobri Dumar. 

 

I.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi agar penulisan ini tidak tersebar kemana-mana. 

Maka dibatasi ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi akibat hukumana 

para pihak dalam perjanjian kerjasama, jika penyedia tenaga kerja dan 

pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan, jika kerja satuan pengamanan 

antara PT. SUCOFINDO (Persero) dengan PT. KOBRI DUMAR. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a)  Untuk mengetahui akibat hukum, para pihak dalam perjanjian 

kerjasama jasa penyediaan tenaga kerja. 
                                                           

6
 Ibid., h. 139. 
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b)  Untuk rnengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama Jasa Penyedia 

Tenaga Kerja Satuan Pengamanan antara PT. Sucofindo (Persero) 

dengan PT. Kobri Dumar. 

2. Manfaat Penelitian.  

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

a) Kegunaan Teoritis. 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya dalam perjanjian 

kerjasama. 

b)  Kegunaan Praktis. 

Diharapkan sebagai rnasukan untuk langkah-langkah kebijaksanaan 

dalam penyempurnaan mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a.  Kerangka teori 

Untuk dapat menyatakan pemahaman akan pengertian perjanjian, 

penulis memaparkan pengetian perjanjian sebagaimana termasuk Pasal 

1313 KUHperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu 

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, 

menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru tersebut tidak hanya 

melihat perjanjian semata-mata melainkan harus dilihat perbuatan 

sebelumnya atau yang mendahuluinya. 

Menurut, Salim H.S Perjanjian atau Kontrak adalah sebagai berikut 

: Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum 

yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subyek 

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang 

lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang 

telah disepakatinya.7 

                                                           
7
 Salim H.S., Op.Cit, h. 5 

UPN "VETERAN" JAKARTA



6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa 

dimana orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu 

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.  

Dalam hal ini menurut R. Subekti perjanjian-perjanjian dapat 

dibagi menjadi tiga macam : 

1)  Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang.  

Contoh : jual-beli, tukar-menukar, penghibahan, pemberian, sewa-

menyewa, Pinjam-meminjam. 

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 

Contoh : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian 

perburuhan, perjanjian untuk membuat garansi.  

3)  Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.  

Contoh : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk 

tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan 

orang lain, dan sebagainya. 

Pada saat ini banyak kalangan yang menganggap pengertian antara 

perikatan, perjanjian, dan kontrak adalah sama. Oleh karena itu perlu 

ditelusuri lebih dahulu mengenai pengertian masing-masing istilah 

tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.8 Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang 

atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak yang, lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. 

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Hukum perikatan adalah bahasa 

Belanda disebut dengan istilah verbintenisrrecht. 

                                                           
8
 Subekti, Op.Cit, h. l 
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Para ahli dibidang perjanjian atau kontrak hingga saat ini tidak 

pernah mempunyai kesatuan pandang mengenai pembagian kontrak. 

b.  Kerangka Konseptual 

1)  Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. 

2)  Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

kewajiban para pihak. 

3)  Outsourcing adalah perusahaan penyedia tenaga kerja yang siap 

menerima pelimpahan pekerjaan sebagaian atau seluruhnya dari 

pemberi kerja, baik perusahaan atau perorangan dengan jenis 

peketjaaan tertentu dan dengan waktu tertentu. 

4)  Penyedia Jasa Tenaga Ketja adalah perusahaan yang menyiapkan 

tenaga kerja yang siap pakai dalam bidang pekerjaan tertentu.  

5)  Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.  

6)  Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima 

upah.  

7)  Perusahaan adalah setiap usaha yang mempekerjakan pekerja dengan 

tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta maupun milik Negara 

atau milik pemerintah daerah.  

8)  Pembaharuan kerja kesepakatan kerja waktu tertentu adalah pembuatan 

kesepakatan kerja waktu tertentu baru setelah kesepakatan kerja waktu 

tertentu lama berakhir. 

9)  Kesepakatan kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja 

dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.  

10) Masa kerja adalah lamanya bekerja pada perusahaan yang dihitung 

sejak tanggal pekerja diterima bekerja secara terus menerus 

sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja pada perusahaan sampai 

berakhirnya hubungan kerja. 
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11) Tenaga kerja satuan pengaman adalah pekerja yang melaksanakan 

tugas-tugas dibidang pengamanan. 

Beberapa bentuk perjanjian kerja mengecualikan asas 

konsensualitas, yakni untuk perjanjian-perjanjian yang memerlukan atau 

dipersyaratkan oleh undang-undang harus diadakan secara tertulis. Dalam 

pasal 51 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 

ditentukan bilamana perundang-undangan menentukan bahwa suatu bentuk 

perjanjian harus tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya ketentuan mengenai 

perjanjian kerja waktu tertentu yang dipersyaratkan dalam Pasal 57 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 harus tertulis.  

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 ditentukan hal-hal yang harus terdapat dalam suatu perjanjian 

kerja tertulis, yaitu: 

a)  Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b)  Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja; 

c)  Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d)  Tempat pekerjaan; 

e)  Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja; 

g)  Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h)  Tempat dan tangggal peIjanjian dibuat; 

i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja yang dibuat tidak memenuhi syarat awal sahnya 

ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003 butir (a) dan (b), yakni jika tidak ada kesepakatan 

dari pihak pekerja dan pihak pengusaha atas suatu perjanjian kerja, serta 

bila ada dari para pihak, baik itu pihak pekerja ataupun pengusaha tidak 

cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka perjanjian kerja tersebut 

dapat dibatalkan (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003). 
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Sebaliknya, apabila suatu perjanjian kerja yang dibuat tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 butir (c) dan (d), yakni 

objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak jelas atau pekerjaan yang 

diperjanjikan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum, perjanjian kerja tersebut batal demi hukum (Pasal 52 

ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

 

I.6  Metode Penelitian 

Yang dimaksud dengan metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata 

cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan 

secara hati- hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menarnbah 

pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses 

prinsip- prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalarn 

melakukan penelitian.  

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode Penelitian 

normative dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan 

juga disebut penelitian kepustakaan. 

1.  Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif anlisis yaitu menggarnbarkan dan 

menganalisis permasalahan yang dikemukakaan yang bertujuan untuk 

mendeskriptitkan secara konkret tentang Perjanjian kerja sarna antara PT. 

Sucofindo (Persero) dengan PT. Kobri Dumar. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilingkungan PT. SUCOFINDO (Persero) 

dengan PT. KOBRI DUMAR. 

3.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative 

adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum : 

a)  Sumber Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.  

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder 
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Yaitu bahan hukum yang terdiri dari teks, jurnal hukum, pendapat para 

pakar, Yurispudensi, hasil Penelitian, dan lain-lain. 

c)  Sumber Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum  atau 

ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penulisan tujuan dan manfaat penilitian, 

kerangka teori dan kerangka konseptual penulisan. Penelitian yang 

dipakai dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. 

 

BAB  II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 

KERJASAMA, JASA TENAGA KERJA SATUAN 

PENGAMANAN 

Di dalam bab ini dibahas mengenai pengertian perjanjian, jenis-

jenis perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, momentum 

terjadinya perjanjian-perjanjian, wan prestasi dan akibat 

hukumnya.  

 

BAB  III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA JASA 

PENYEDIA TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN 

GEDUNG KANTOR PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

DENGAN  PT. KOBRI DUMAR 

Bab III membahas tentang isi perjanjian kerjasama antara PT. 

Sucofindo (Persero) dengan PT. Kobri Dumar. Hak dan kewajiban 

para pihak dalam perjanjian kerjasama penyedia tenaga kerja 

satpam. 

 

BAB  IV PEMBAHASAN   

Bab ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

Pengadaan Jasa Kerja Satuan Pengamanan Antara PT. Sucofindo 
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(Persero) dengan PT. Kobri Dumar dan Akibat Hukum Para Pihak 

Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Penyedia Tenaga Kerja.  

 

BAB  V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan pembahasan dan saran penulis, yang 

bermafaat bagi para pihak-pihak terlibat. 
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