
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja 

1. Istilah Perjanjian Kerja 

Berdasarkan pasal 1 angka 14 undang-undang 13 tahun 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”  
 

Perjanjian kerja adalah peristiwa hukum sebagai unsur paling mendasar 

dalam terbentuknya hubungan kerja, yaitu hubungan hukum antara 

pekerja dan pengusaha. Dalam suatu hubungan kerja terdapat subyek dan 

obyek hukum ketenagakerjaan yang terdiri dari: 

a. Subyek hukum ketenagakerjaan terdiri dari: 

i. Pengusaha/majikan (pemberi kerja/subyek hukum 

perorangan). 

ii. Pekerja/buruh (pelaksana pekerjaan/subyek hukum 

perorangan) 

iii. Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha (subyek hukum 

badan) 

 

b. Obyek hukum ketenagakerjaan terdiri dari: 

i. Obyek material  
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Proses kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis yang 

berbentuk keuntungan bagi pengusaha dan upah bagi pekerja. 

ii. Obyek formal 

Kompleksitas hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha 

yang terbentuk melalui proses perjanjian kerja. 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

Dalam pembuatan suatu perjanjian kerja agar perjanjian itu sah, maka 

harus mengikuti dan terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian 

pada umumnya. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa : 

“ Untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal” 

 
Selain harus memenuhi syarat-syarat diatas, pembuatan perjanjian kerja 

juga perlu memperhatikan dasar-dasar terbentuknya perjanjian kerja yang 

diatur dalam pasal 52 Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa: 

 

“  1. perjanjian kerja dibuat atas dasar : 
a. Kesepakatan kedua belah pihak 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan  
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

2.perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
b dapat dibatalkan 

   3.perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c 
dan d bata demi hukum” 

 
 

3. Unsur – Unsur Perjanjian Kerja 

Dalam pembuatan perjanjian kerja perlu memenuhi unsur-unsur 

perjanjian agar bentuk perjanjian yang dibuat sah. Unsur – unsur perjanjian 

tersebut, yaitu :1 

a. Adanya bagian/unsur sebagai inti (pokok) perjanjian (disebut juga 

essensialia), yaitu unsur mutlak (absolut) keberadaannya, apabila tidak 

ada maka perjanjian menjadi tidak sah 

b. Adanya bagian/unsur bukan inti (pokok) perjanjian, ada dua     bentuk 

: 

• Naturalia, bagian perjanjian yang bersifat mengatur terhadap 

pihak-pihak 

• Aksidentalia, bagian tambahan yang bersifat mengikat pihak –

pihak 

 

4. Asas Perjanjian Kerja 

1 Ibid., hlm. 163. 
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Terbentuknya suatu perjanjian biasanya mengikuti beberapa asas -asas 

perjanjian.  Terdapat 10 asas perjanjian, yaitu : 

a. Kebebasan Berkontrak 

b. Konsensualisme 

c. Kepercayaan  

d. Kekuatan mengikat 

e. Persamaan dalam hukum 

f. Keseimbangan  

g. Kepastian hukum 

h. Moral 

i. Kepatutan 

j. Kebiasaan2 

Menurut Dr. Adjat Daradjat Kartawijaya, M.Si. ,pembuatan perjanjian 

kerja paling sedikit harus memenuhi 3 asas perjanjian dari kesepuluh asas 

perjanjian diatas, yaitu :3 

a. Asas Konsensualisme 

Harusnya adanya kesepakatan dan kesamaan kehendak dari para 

pihak untuk mencapai tujuan perjanjian dan tidak boleh ada unsur 

paksaan 

b. Asas Kekuatan Mengikat 

2 Ibid 
3 Ibid ., hlm. 164. 
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Perjanjian harus bersifat mengikat para pihak dan tidak dapat 

dibatalkan atau ditarik kembali oleh salah satu pihak 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

Dalam melakukan perjanjian, para pihak bebas dan tidak perlu terikat 

pada bentuk perjanjian tertentu, kecuali: a) Tidak dilarang Undang-

undang, b) Tidak bertentangan dengan undang-undang, c) Tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum. 

 

5. Macam-Macam Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dapat dibuat dengan perjanjian kerja tertulis dan 

perjanjian kerja lisan. Pembuatan perjanjian kerja secara tertulis dan lisan 

ini tentunya dibuat dengan memperhatikan bentuk perjanjian kerja. Dalam 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat 

beberapa jenis perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja yang terbagi 

berdasarkan dua kualifikasi yaitu : 

a. Menurut masa berlakunya perjanjian 

Pembagian perjanjian kerja berdasarkan masa berlakunya perjanjian 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian kerja ini diatur dalam pasal 57 sampai pasal 59 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang isinya  memuat : 

a) Pasal 57 ayat 1 : 
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“ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara 
tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia 
dan huruf latin.“ 

b) Pasal 58 ayat 1 : 

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.” 

 

c) Pasal 59 ayat 1 : 

“Perjanjian kerja waktu hanya dapat dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:  
• Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara  
• Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 

dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling 
lama 3 tahun  

• Pekerjaan yang Bersifat musiman  
• Pekerjaan yang Berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru atau produk tambahan yang masih 
dalam percobaan atau penjajakan “ 
 

d) Pasal 59 ayat 4 : 

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas 
jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 
2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun” 
 

e) Pasal 59 ayat 6 : 

“Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dapat 
dibuat setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari berakhirnya 
perjanjian kerja waktu tertentu waktu yang lama, 
Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya 
boleh dilakukan 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) 
tahun.”  
 

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
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Perjanjian kerja ini diatur dalam pasal 60 sampai pasal 63 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang isinya  memuat : 

a) Pasal 60 ayat 1 : 

“Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat 
mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 
(tiga) bulan.” 

b) Pasal 60 ayat 2 : 

“Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah 
dibawah upah minimum yang berlaku.” 

c) Pasal  61 ayat 1 : 

“Perjanjian kerja berakhir apabila 

• pekerja meninggal dunia;  
• berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
• adanya  putusan pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; atau 

• adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 
dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang 
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.” 

d) Pasal 61 ayat 2 : 

“Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya 
pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang 
disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah “ 
 

e) Pasal 61 ayat 3 : 

“Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-
hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha 
baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak 
pekerja/buruh. “ 
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f) Pasal 61 ayat 4 

“Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, 
meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat 
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan 
dengan pekerja/buruh”  

g) Pasal 61 ayat 5 

“Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris 
pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” 

h) Pasal 63 ayat 1 

“Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat  
secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat 
pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan “ 
 

b. Menurut cara pekerjaan dilaksanakan 

1. Perjanjian Kerja Biasa   

Perjanjian yang disusun oleh pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja. Dalam penyusunan perjanjian ini diatur hak 

dan kewajiban dari kedua belah pihak dengan mengacu pada pasal 

50 – pasal 63 Undang-Undang 13 tahu 2003. Perjanjian ini bisa 

berupa PKWT maupun PKWTT. 

2. Perjanjian Pemborongan Kerja (Pasal 65 Undang - Undang. No. 

13 tahun 2003)  

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada dan 
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untuk dilaksanakan oleh perusahaan lainnya. Jadi di sini subyek 

hukumnya bukan antara badan dengan pekerja tetapi antara badan 

dengan badan (hubungan korporasi). Oleh karena itu, berbeda 

dengan perjanjian kerja pada umumnya, karena obyek yang 

diperjanjikan bukan tentang penggunaan pekerja, tetapi 

penyerahan sebagian pekerjaan. 

 Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada jenis 

perjanjian pemborongan pekerjaan ini, dengan tujuan utamanya 

agar ada kejelasan status, serta untuk melindungi pekerja yang 

dipekerjakan pada perusahaan pemborongan pekerjaan. 

Diantaranya : 

a) Penyerahan sebagian pelaksanaan kerja dilakukan melalui 

perjanjian tertulis 

b) Ada pembatasan terhadap jenis pekerjaan yang dapat 

diserahkan melalui perjanjian pemborongan kerja 

c) Perusahaan pemborongan pekerjaan harus berbadan hukum 

d) Adanya kesetaraan Perlindungan serta kesepakatan kerja 

terhadap pekerja pemborongan dengan  syarat serta 

perlindungan kerja yang berlaku di perusahaan pemberi kerja 

3. Perjanjian Penggunaan Pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa 

Pekerja (Pasal 66 Undang-Undang. No. 13 tahun 2003)  

Bentuk perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan 

outsourcing adalah perjanjian korporasi. Dalam perjanjian ini 
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terdapat beberapa persyaratan yang perlu diatur dan harus dipatuhi 

pada perjanjian jenis ini. Hal ini diperlukan guna memberi 

kejelasan status dan melindungi pekerja dari perusahaan 

pemborongan pekerjaan, seperti :4 

a) Pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat menggunakan 

pekerja dari perusahaan outsourcing 

b) Persyaratan perlindungan kerja, perlindungan upah, syarat-

syarat kerja, serta penyelesaian perselisihan. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Industrial 

1. Definisi Hubungan Industrial  

Berikut beberapa definisi tentang hubungan Industrial menurut beberapa 

pakar dan Undang - Undang Nomor.13 tahun 2003 : 

a. Dr. Adjat Daradjat Kartawijaya, M.Si. 

Hubungan Industrial yaitu merupakan sistem hubungan integrative 

yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan atau 

jasa, yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang 

terbentuk berdasarkan sistem tata nilai yang dipilih dan disepakati 

bersama, untuk terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan 

pengembangan ekonomi. 5 

b. Payaman Simanjuntak (2006) 

4 Ibid.,hlm.167. 
5 Ibid., hlm. 10. 
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Hubungan Industrial menunjukkan pola hubungan antara pekerja, 

pengusaha dan pemerintah, serta semua unsur terkait dengan 

organisasi perusahaan. Dalam arti sempit adalah hubungan antara 

manajemen dan pekerja atau management-employees relationship6 

c. Werther & Davis (1996) 

Hubungan Industrial merupakan kebijakan dan praktik – praktik 

sumber daya manusia yang efektif, memberikan posisi yang paling 

baik bagi organisasi untuk menjawab tantangan-tantangan yang 

muncul dari pekerja yang produktif, serikat pekerja dan keterlibatan 

pemerintah7 

d. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA 

Hubungan Industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja 

dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan 

kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan 

pekerjaan8 

e. Undang – Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri 

dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang dalam 

6 Ibid., hlm. 9. 
7Ibid., hlm 8. 
8 Dhaniswara K. Harjono, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), hlm. 79. 
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pelaksanaannya berdasarkan pada nilai - nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 9 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa Hubungan Industrial adalah hubungan yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi antara  pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai aktor-

aktor produksi dalam suatu proses produksi barang dan/atau jasa. 

2. Aktor-aktor produksi dalam hubungan Industrial menurut Undang - 

Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

a. Pengusaha 

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 tahun 2013,  

“Pengusaha  adalah:  
a) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum 

yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 
b) Orang perseorangan atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan 
miliknya 

c) Orang perseorangan atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud 
dari huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah 
Indonesia.“ 
 

Menurut Hardijan Rusli, pengusaha dalam suatu hubungan 

Industrial, pengusaha memiliki fungsi sebagai berikut :10 

• Menciptakan kemitraan 

• Mengembangkan usaha 

9 Indonesia, Undang – Undang  Ketenagakerjaan, UU No.13 tahun, LN No.39 Tahun 2003, 
TLN No. 4279 , Ps. 1 angka 16 . 
10 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 
115. 
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• Memperluas lapangan pekerjaan  

• Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, 

demokratis dan berkeadilan 

Dalam suatu hubungan Industrial, pengusaha berperan sebagai 

penyedia modal, alat kerja, sistem kerja. Meskipun pengusaha 

memiliki keunggulan dalam menyediakan modal, akan tetapi 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja tidak boleh hanya 

dipandang sebagai atasan dan  bawahan karena cenderung akan 

eksploitatif. Hubungan pengusaha dengan pekerja perlu dipandang 

dari sisi yang lebih akomodatif yaitu sebagai mitra yang punya tujuan 

sama dalam menciptakan hubungan Industrial yang harmonis serta 

kemajuan perusahaan, dengan menggunakan keunggulan komparatif 

dan keunggulan kompetitif masing-masing.11 

 
Berikut adalah bentuk dari persekutuan dan perusahaan yang ada di 

Indonesia :12 

a) Persekutuan (Maatschap) 

Berdasarkan pasal 1618, dalam Buku III Hukum Perdata Bab 

Kedelapan, Persekutuan adalah : 

“Suatu Perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih 
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam 

11 Adjat Daradjat Kartawijaya, Op.cit., Hlm 18. 
12 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia (jakarta: Sinar Grafika, 
2019). Hlm. 130-148. 
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perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan 
atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya” 

Dalam persekutuan perdata terdapat beberapa unsur, yaitu : 

i. Pemasukan atau inbreng 

Pemasukan atau inbreng menurut pasal 1619 KUH Perdata 

adalah : 

“Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha 
yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama 
para pihak. 
Masing-masing sekutu diwajibkan memasukan uang, 
barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam 
perseroan itu.” 

 
ii. Keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para anggota 

 Pembagian keuntungan dalam suatu persekutuan perdata 

tidak boleh diperjanjikan pada pihak ketiga. Hal ini tertera 

dalam pasal 1634 KUH Perdata yang berbunyi: 

“ Para sekutu tidaklah dapat memperjanjikan 
bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan 
tentang besarnya bagian masing-masing kepada 
salah seorang dari mereka atau kepada seorang 
pihak ketiga. 
 Suatu janji yang demikian harus dianggap 
sebagai tidak tertulis, dan peraturan-peraturan 
dari pasal yang lalu harus tetap diindahkan” 
 

Selain itu, pada pasal 1635 KUH Perdata juga melarang 

pembagian keuntungan diberikan kepada seorang anggota 

saja. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan asas utama 

perikatan, yaitu mengejar keuntungan yang akan dinikmati 

bersama. Namun, dalam Undang-undang tersebut 
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memperbolehkan kerugian dipikul oleh seorang anggota 

saja. Berikut bunyi pasal 1635 KUH Perdata: 

“Janji dengan mana kepada salah seorang persero 
dijanjikan semua keuntungan adalah batal. Namun 
adalah diperbolehkan untuk menjanjikan bahwa 
semua kerugian semata-mata dipikul oleh seorang 
persero atau lebih.” 

 
 Namun pembagian keuntungan akan dibagi pada 

masing- masing anggota persekutuan sesuai dengan modal 

yang mereka masukan dalam persekutuan, Jika tidak ada 

peraturan secara khusus yang mengatur  tentang pembagian 

keuntungan antar anggota persekutuan. Hal ini  sesuai 

dengan apa yang ia telah masukan dalam persekutuan. Hal 

ini diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata : 

“ Jika dalam perjanjian persekutuan tidak telah 
ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam 
untung dan ruginya persekutuan maka bagian 
masing-masing adalah seimbang dengan apa yang 
telah ia masukan dalam persekutuan. 
 Terhadap si sekutu yang hanya memasukan 
kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan 
sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan 
uang atau barang paling sedikit.” 
 

iii. Persekutuan perdata tidak tunduk pada peraturan 

pengumuman 

Dalam pendirian persekutuan perdata cukup ditandai 

dengan kata sepakat di antara mereka sendiri (konsensuil), 
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karena persekutuan perdata sifatnya tidak terang-terangan 

dan tidak tunduk pada peraturan pengumuman. 

Dalam menjalankan persekutuan, para anggota memiliki 

tanggung jawab yang diatur dalam pasal 1642-1645 KUH Perdata. 

Berikut bunyi pasal-pasalnya : 

Pasal 1642 KUH Perdata : 

“Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh 
utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah 
dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak 
telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu” 

 
 
 
 

Pasal 1643 KUH Perdata: 

“Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan 
siapa mereka telah bertindak, masing-masing dengan siapa 
mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah 
dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang 
lainnya. Terkecuali apabila sewaktu utang tersebut 
dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu 
itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya 
bagian masing-masing dalam persekutuan.” 

 

Pasal 1644 KUH Perdata: 

“Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas 
tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang 
melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat 
sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang 
belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk 
itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi 
persekutuan.” 
 

Pasal 1645 KUH Perdata: 
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“Jika salah Seorang sekutu atas nama persekutuan telah 
membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat 
menuntut pelaksanaan perjanjian itu” 

 
b) Firma 

Berdasarkan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), Firma adalah: 

“yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap 
perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu 
perusahaan di bawah satu nama bersama.” 

 
Menurut H.M.N, Purwosutjipto, Firma merupakan persekutuan 

perdata khusus,  kekhususannya terletak pada 3 (tiga) unsur 

mutlak (persekutuan perdata) dan sebagai tambahan pada 

persekutuan perdata, yaitu : 

i. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD) 

ii. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD) 

iii. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk 

keseluruhan atau hootdelij voor het gheel (pasal 18 

KUHD)13 

  Berbeda dengan persekutuan, firma tunduk pada 

peraturan pengumuman. Berikut adalah tahap dalam mendirikan 

firma : 

13 Ibid., hlm. 132. 
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Gambar 2.1 Tahap Mendirikan Firma 

Pada saat firma firma belum melakukan pendaftaran dan 

pengumuman, maka hubungan yang terjalin dengan pihak ketiga 

akan dianggap sebagai berikut : 

“Pasal 29 KUHD : 
Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum 
berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma 
itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk 
segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak 
terbatas dan akhirnyapun seolah-olah tiada seorang 
pesero yang dikecualikan dari pihak bertindak dan hak 
menandatangani untuk firma itu.” 
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Namun apabila akta pendirian firma telah dibuat dan diumumkan 

di dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara, maka 

hubungan firma (Tiap Persero) ke pihak ketiga dilakukan 

berdasarkan anggaran dasar. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 

17 KUHD : 

“Tiap-tiap Persero yang tidak dikecualikan dari satu 
sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan 
dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk 
mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak 
ketiga dengannya. 
Segala tindakan yang tidak bersangkutpautan dengan 
perseroan itu, atau yang para persero tidak berhak 
melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan diatas” 
 

  Dalam hal pertanggungjawaban, tiap persero 

bertanggungjawab secara bersama-sama untuk segala perikatan 

dari perseroan (pasal 18 KUHD). 

 

 

 

c) Persekutuan Komanditer (CV) 

Berdasarkan pasal 19 KUHD, Persekutuan Komanditer adalah:  

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan 
perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau 
beberapa persero yang secara tanggung-menanggung 
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan 
satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. 
 Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu 
pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma 
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terhadap para persero firma di dalamnya dan merupakan 
perseroan komanditer terhadap si pelepas utang.” 

 
Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam persekutuan 

komanditer terdapat 2 macam sekutu, yaitu : 

i. Sekutu Komplementer (Complementary partner), yaitu 

para sekutu yang aktif dalam mengurusi kegiatan  

persekutuan. 

ii. Sekutu Komanditer (Silent Partner) adalah sekutu pasif 

yang artinya ia hanya memberikan modal awal dan tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan persekutuan sehingga sekutu 

komanditer hanya mendapat pemasukan sesuai dengan 

modal yang dimasukkan. 

  Dalam menanggung kerugian yang dialami perusahaan, 

tiap-tiap persero memikul kerugian secara berimbang dengan 

pemasukannya masing-masing (Pasal 20 KUHD). Selain itu 

dalam Pertanggungjawabannya,  Perusahaan Komanditer tidak 

ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dengan harta 

kekayaan para sekutu sehingga tanggung jawab sekutu secara 

komplementer secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 21 

KUHD). 

  Pada hakikatnya persekutuan komanditer adalah firma 

dengan bentuk khusus. Oleh karenanya pendirian Persekutuan 

Komanditer hampir sama dengan tata cara pendirian firma. 
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d) Perseroan Terbatas 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas adalah: 

“Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya.” 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum dan dianggap sebagai manusia 

(Recht Person). Oleh karena secara hukum diperlakukan layaknya 

seorang manusia (natuurlijke persoon atau natural person), 

artificial person atau badan hukum ini juga bisa mempunyai 

kekayaan sehingga bisa mempunyai utang dan piutang, bisa 

bertindak sehingga mempunyai hak dan kewajiban, bisa 

menggugat dan digugat atau menuntut, melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia biasa.14 

  Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang perseroan terbatas, Perseroan Terbatas  memiliki 

beberapa organ perseroan yang terdiri dari: 

i. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007, disebutkan bahwa : 

14 I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), (Jakarta: Kesaint Blanc, 
2003), hlm. 62. 
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” Organ Perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar” 

ii. Direksi 

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007, disebutkan bahwa : 

“Organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili 
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” 

 
iii. Komisaris 

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007, disebutkan bahwa : 

“Organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 
kepada Direksi.” 

 

Status Perseroan sebagai Badan Hukum, maka membuat 

pertanggungjawabannya terpisah antara pemilik atau pemegang 

saham dengan organ perseroan lainnya yaitu pengurus atau direksi 

dari PT itu sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah “Separate Legal 

Personally”. Pemegang saham dalam hal ini tidak bertanggung 

jawab atas utang perseroan terbatas karena pemegang saham tidak 

memiliki hubungan dalam kekayaan perusahaan. 
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e) Koperasi 

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 

tentang perkoperasian, Koperasi adalah : 

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan 
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.” 
 

Menurut Revrisond Baswir, Landasan dan asas Koperasi pada 

umumnya terdiri atas tiga hal sebagai berikut: 

i. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai 

suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan 

cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah 

perjalanan usaha koperasi 

ii. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar 

falsafah bangsa sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, 

benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan 

koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan strukturiil 

iii. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan 

tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia 

berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan 

kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan 
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bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian 

ini dikenal sebagai asas koperasi.15 

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi memiliki fungsi dan 

prinsip yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang berbunyi : 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian: 

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
Anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 
demokratis dan berkeadilan.” 
 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian: 

“Koperasi Melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: 
a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka 
b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara 

demokratis 
c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi 
d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, 

dan independen 
e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, 
kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi 

f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan 
memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama 
melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 
regional, dan internasional 

15 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam , Op.Cit.,hlm. 146. 
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g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 
lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang 
disepakati oleh Anggota.” 

 
b. Pekerja / Buruh 

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 tahun 2003,  

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Dalam menjalankan hubungan Industrial, pekerja memiliki fungsi : 16 

• Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya 

• Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi 

• Menyalurkan aspirasi secara demokratis 

• Mengembangkan ketrampilan dan keahliannya 

• Memajukan perusahaan  

• Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya 

Dari fungsi-fungsi diatas, maka dapat dilihat bahwa pekerja memiliki 

kontribusi yang tak kalah penting dalam berjalannya suatu perusahaan. 

Peran pekerja dalam kemajuannya suatu perusahaan dapat kita lihat 

dalam bentuk tenaga dan pikirannya dalam menghasilkan nilai dari 

barang atau jasa yang diproduksi agar menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan.17 

 
c. Pemerintah  

16 Hardijan Rusli, Op.Cit.,hlm. 115. 
17 Adjat Daradjat Kartawijaya, Op.cit., Hlm 18. 
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Pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjaga 

keharmonisan hubungan Industrial.  

“Menurut Hardijan Rusli, pemerintah memiliki beberapa fungsi dalam 

hubungan Industrial, yaitu :18 

• Menciptakan kemitraan 

• Mengembangkan usaha 

• Memperluas lapangan pekerjaan 

• Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, 

demokratis dan berkeadilan.” 

Dari fungsi- fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah  

punya peran yang penting dalam dalam hubungan Industrial yaitu 

melalui kebijakan-kebijakan yang positif dan merangsang 

pertumbuhan ekonomi serta usaha. Kebijakan ini bisa secara langsung 

mengenai hubungan Industrial, maupun kebijakan yang 

mempengaruhi hubungan Industrial secara tidak langsung, seperti: 

kebijakan perdagangan bebas , kebijakan fiskal, dll.19 

 

18 Hardijan Rusli, Op.Cit.,hlm. 115. 
19 Adjat Daradjat Kartawijaya., Op.cit., hlm. 20. 
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