
1  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan 

1. Definisi Penerapan 

Pengertian dari penerapan pada umumnya merupakan perbuatan 

menerapkan. Namun, beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya 

mengenai definisi penerapan, bahwa penerapan merupakan suatu 

perbuatan yang digunakan untuk mempraktekan teori, metode maupun 

hal lainnya agar tercapainya tujuan atau kepentingan tertentu yang 

direncanakan sebelumnya. 

Menurut Usman, penerapan merupakan suatu aktivitas  atau 

tindakan yang terdapat mekanisme sistem nya. Penerapan atau 

implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, namun merupaan 

kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan 

tertentu.
1
 

Adapun pendapat menurut Setiawan, bahwa penerapan 

merupakan suatu aktivitas yang diperluas yang proses interaksi antara 

tindakan dan tujuannya disesuaikan untuk mencapai birokrasi yang 

efektif.
2
 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kata penerapan 

atau implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tanpa makna, namun 
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mengandung arti bahwa penerapan merupakan suatu aktivitas dengan 

kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. 

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 

1. Definisi Hukum Ketenagakerjaan 

 Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang memuat sanksi 

serta norma  yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mengatur 

perilaku masyarakat. Hukum bertugas untuk memberikan jaminan 

terhadap masyarakat terkait adanya kepastian hukum dalam 

masyarakat itu sendiri. 

  Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

dijelaskan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja.”  

 
3
Adapun definisi hukum ketenagakerjaan dari beberapa ahli. 

Adapun pendapat menurut NEH Van Asveld bahwa “hukum 

perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dengan pekerjaan 

dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang 

dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.” 

 Selain itu, Molenaar juga memberikan pendapatnya mengenai 

arti dari hukum perburuhan, yang menurutnya bahwa “hukum 

perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya 
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mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga 

kerja dan tenaga kerja.” 

 Menurut Imam Soepomo, definisi hukum ketenagakerjaan 

yakni: “Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang 

bekerja pada orang lain dengan menerima upah.” 

 Maka demikian, dengan itu dapat kita simpulkan bahwa Hukum 

Ketenagakerjaan adalah suatu aturan yang mengatur hubungan yang 

timbul dalam perusahaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, baik 

sebelum, selama ataupun setelah masa kerja.  

2. Asas Hukum Ketenagakerjaan 

 Asas adalah suatu prinsip yang menjadi landasan ataupun acuan 

dalam berpikir dan mengambil keputusan. 

 Asas dalam Hukum Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 3 

UU No. 13 tahun 2003, yakni “Pembangunan ketenagakerjaan 

diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi 

fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.” Dalam hal ini, dapat 

diartikan bahwa asas yang melandasi pembangunan ketenagakerjaan 

ini adalah asas pembangunan nasional antara lain asas adil dan merata, 

serta asas demokrasi pancasila. 

3. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

 
4
Ada 2 sumber hukum ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Hukum Ketenagakerjaan dalam artian materiil 
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 Arti dari sumber hukum materiil yaitu suatu kesadaran 

hukum masyarakat tentang suatu hal. Menurut Profesor 

Soedikno Mertokusumo, sumber hukum ini merupakann 

sebuah faktor yang dapat membantu pembentukan hukum. 

Dalam hal ini, Pancasila merupakan sumber hukum materil 

dalam lingkup ketenagakerjaan. Pancasila sendiri merupakan 

sumber dari segala sumber hukum sehingga pembentukan 

setiap peraturan baru yang dibuat wajib berlandaskan pada 

Pancasila. 

b. Sumber Hukum Ketenagakerjaan dalam arti formil  

 Dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang 

memperoleh kekuatan hukum, antara lain sebagai berikut: 

1) Perundang-Undangan  

 Undang-Undang merupakan peraturan yang dibuat 

dengan persetujuan DPR oleh pemerintah. Pasca Indonesia 

merdeka, politik hukum sudah mengacu pada unifikasi 

hukum, tidak lagi pada politik hukum kodifikasi. Hukum 

ketenagakerjaan lebih lengkap diatur dalam UU No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2) Peraturan Lainnya  

Peraturan lain, antara lain: 

a) Peraturan Pemerintah 

b) Keputusan Presiden 

c) Peraturan ataupun keputusan instansi lain. 
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3) Kebiasaan 

  Undang-Undang yang statis tentunya akan 

berkembang seiring perkembangan atau perubahan dalam 

masyarakat yang amat pesat. Suatu perilaku manusia yang 

berulang kali dilakukan dan dapat diterima dalam 

masyarakat disebut sebagai kebiasaan. Apabila muncul 

suatu tindakan yang dianggap berlawanan dengan kebiasaan 

tersebut maka oleh masyarakat dikatakan sebagai 

pelanggaran perasaan hukum. 

4) Perjanjian  

  Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum 

dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain mengenai 

suatu hal tertentu dan para pihak telah menyepakatinya. 

Sehingga, perjanjian tersebut mengikat para pihak yang 

bersangkutan. Erat kaitannya dengan hukum 

ketenagakerjaan, dimana perjanjian yang termasuk sumber 

hukum ketenagakerjaan adalah perjanjian ketenagakerjaan 

dan perjanjian kerja. 

5) Traktat 

  Dua negara atau lebih yang mengadakan suatu 

perjanjian disebut sebagai Traktat. Peraturan yang 

tercantum dalam perjanjian internasional mengikat secara 
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umum. Negara dalam hal ini bertindak sebagai rechtpersoon 

(publik) sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Namun 

sampai sekarang, perjanjian terkait perburuhan dengan 

negara lainnya belum pernah dilaksanakan oleh Indonesia. 

6) Putusan 

  
5
Putusan dalam hal ini adalah putusan oleh sebuah 

panitia yang khususnya menangani sengketa 

ketenagakerjaan, antara lain: 

1) Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Pusat atau P4P  

2) Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah atau P4D 

  Panitia dalam hal ini merupakan arbitrase yang 

berperan penting untuk membentuk suatu hukum mengenai 

ketenagakerjaan dalam karena keadaan sekarang yang 

sudah tidak sepadan lagi dengan peraturan yang ada. 

Sehingga panitia dapat melakukan interpretasi atau 

penafsiran hukum, atau bahkan melakukan penemuan 

hukum. 

4. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 

 Tujuan pembangunan ketenagakerjaan dicantumkan dalam Pasal 

4 UU No. 13 tahun 2003. “tujuannya antara lain :  

                                                           
5
 http://sihilman.blogspot.com/2012/04/sumber-hukum-ketenagakerjaan.html . Diakses pada 

tanggal 15 Juli 2019 

Meryana. Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara Badan Usaha dengan Tenaga Kerja di 
Toko Cream Bear Batam. 
UIB Repository©2019

http://sihilman.blogspot.com/2012/04/sumber-hukum-ketenagakerjaan.html


7  

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja 

secara optimal dan manusiawi; 

b.  mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan nasional dan daerah; 

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya.” 

C. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak Dalam Hukum 

Ketenagakerjaan 

1. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja dan Pekerja 

a. Definisi Tenaga Kerja 

Dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

“Tenaga Kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan suatu 

pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat yang telah memenuhi persyaratan 

batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni 15 

tahun - 64 tahun.” 

Menurut Dr.A.Hamzah,S.H.  yang termasuk dengan tenaga kerja 

adalah tenaga kerja yang bekerja di luar ataupun di dalam hubungan 

kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi baik itu 

tenaga fisik ataupun pikiran. 
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Selain itu, ahli Suparmoko dan Icuk Ranggabawono juga 

mengemukakan pendapat nya terkait definisi tenaga kerja bahwa 

tenaga kerja merupakan orang yang usia kerjanya sudah sesuai 

dengan aturan dan mempunyai pekerjaan, ataupun orang yang 

sedang mencari pekerjaan, atau orang yang memiliki aktivitas lain 

seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. 

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 

1) Tenaga kerja yaitu orang yang kemahirannya diperoleh dari 

suatu pendidikan formal / nonformal. Seperti, dokter, pengacara, 

dll. 

2)  Tenaga kerja terlatih adalah orang yang memiliki keahlian yang 

didapati dari pengalaman kerja. Seperti, mekanik, ahli bedah, 

dll.  

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah orang yang 

bekerja dengan mengandalkan tenaganya. Seperti, buruh, kuli, 

dan lainnya. 
6
 

b. Definisi Pekerja 

 Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.” 
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c. Hak Pekerja 

Adapun hak dari tenaga kerja diatur dalam UU No. 13 tahun 

2013, yang pada umumnya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja 

mempunyai hak atas pekerjaan maupun penghasilan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dalam hal ini untuk memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UUD 

1945.  

Setiap tenaga kerja juga berhak atas bimbingan terhadap 

keahlian dan keterampilan kerja, sehingga dapat mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan 

sebagai suatu pembinaan bangsa. 

Selain itu, tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan atas kesehatan, keselamatan, kesusilaan atau 

pemeliharaan, serta perlakuan berdasarkan martabat manusia dan 

nilai agama. Sehingga dalam pekerjaan sehari-hari nya, tenaga kerja 

memperoleh perlindungan terhadap dirinya dan hal ini juga dapat 

meningkatkan produktivitas nasional, sehingga perlindungan ini 

wajib diberikan kepada setiap tenaga kerja.  

Kemudian hak lain dari tenaga kerja yaitu dapat menjadi 

anggota suatu perserikatan tenaga kerja ataupun mendirikan 

perserikatan tersebut yang biasa disebut sebagai serikat pekerja, yang 

berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. 
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d. Kewajiban Pekerja 

Selain hak-hak tersebut, terdapat kewajiban yang wajib untuk 

dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 serta KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa pekerja wajib melakukan pekerjaan yang 

merupakan tugas utama dari seorang pekerja, meskipun dapat 

diwakilkan kepada orang lain dengan seizin pengusaha. Pekerja 

diwajibkan untuk tunduk pada  seluruh petunjuk atau perintah dari 

pengusaha atau atasannya serta menaati isi dari perjanjian kerja. 

Apabila pekerja merugikan pihak perusahaan dengan melakukan 

suatu perbuatan tertentu dengan sengaja ataupun karna kelalaian, 

pekerja wajib untuk membayar ganti rugi sesuai dengan prinsip 

hukum yang ada.  

Apabila terdapat perselisihan antara para pihak, pengusaha 

beserta pekerja wajib untuk menyelesaikannya secara musyarawah 

mufakat. Dan paling kurang 7 hari kerja sebelum mogok kerja 

dilakukan oleh baik pekerja maupun serikat pekerja, diwajibkan 

untuk memberitahukannya kepada pengusaha dan lembaga yang 

bertanggung jawab secara tertulis. 

2. Tinjauan Umum Tentang Pemberi Kerja Pengusaha dan 

Perusahaan 

a. Definisi Pemberi Kerja 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 bahwa “Pemberi Kerja adalah 

setiap orang perorangan, pengusaha, ataupun badan usaha yang 
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mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalannya.” 
7
 

Adapun beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya 

mengenai arti pengusaha itu sendiri. Menurut Arif F. Hadipranata, 

pengusaha merupakan orang yang akan memberikan keuntungan 

bagi orang banyak dengan mengambil keputusan dalam sebuah 

usaha. Selain itu, menurut Kasmir, pengusaha merupakan seseorang 

yang demi mencapai keuntungan yang diinginkan, berani untuk 

bertindak dan mengambil resiko atas hal tersebut.  

b. Definisi Pengusaha 

Menurut Pasal 1 UU No. 13 tahun 2003, “Pengusaha adalah 

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan atau orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan atau orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia.” 
8
 

c. Definisi Perusahaan 
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Menurut Pasal 1 UU No. 13 tahun 2003, Perusahaan adalah 

bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan 

pekerja  dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9
 

Selain menurut Undang-Undang, para ahli juga memberikan 

pendapat mereka mengenai definisi perusahaa,  Mr. M. Polak 

menyatakan bahwa dalam sebuah perusahaan diperlukan perhitungan 

jelas mengenai laba rugi yang dapat diperkirakan dan keseluruhan 

tersebut di arsip dalam pembukuan. Kemudian, menurut Murti 

Sumarni, perusahaan merupakan unit yang dibangun dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan dan masyarakat dapat merasakan puas atas 

kebutuhan produk atau jasa yang disediakan. Dan Menurut ahli 

Much Nurachmad, Perusahaan adalah bentuk usaha yang 

memberikan upah atau imbalan lain kepada orang yang 

dipekerjakan, baik bentuk usaha yang dimiliki itu berbadan hukum 

ataupun tidak, milik persekutuan, milik perseorangan atau milik 

swasta atau negara.  

D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Antar Karyawan 

1. Definisi Hubungan Antar Karyawan 

Ahli Sondang P Siagian menyatakan pendapatnya mengenai arti 

dari hubungan antar karyawan, yakni suatu hubungan baik secara 

formal atau informal yang berperan penting dalam suatu organisasi agar 

pencapaian tujuan dapat berjalan dengan harmonis.  
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Selain itu, menurut Effendy hubungan antar karyawan dibagi 

dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, hubungan antar manusia 

adalah seseorang yang melakukan interkomunikasi kepada orang lain 

dalam situasi apapun yang menimbulkan rasa puas bagi kedua belah 

pihak. Sedangkan, arti sempitnya adalah orang yang melakukan 

interkomunikasi kepada orang lain secara bertatap muka langsung 

dalam suatu organisasi tertentu dengan tujuan mendorong semangat 

kerjasama yang produktif.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar karyawan 

adalah hubungan atau komunikasi yang dilakukan oleh satu orang 

kepada orang lain dalam situasi apa saja di suatu tempat kerja atau 

organisasi tertentu sehingga mencapai suatu rasa kepuasan di dalam 

hubungan tersebut karena dapat lebih produktif dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Hubungan kerja mempunyai kaitan erat dengan faktor lingkungan 

yang ada di dalamnya, baik secara indogen maupun oksogen, gabungan 

dari kedua itu dapat mempengaruhi kondisi fisik dan sikap mental 

manusia. Hal ini sangat bergantung pada sifat pegawai yang bekerja di 

suatu tempat tertentu. 
10

 

E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 

1. Definisi Kepastian Hukum 

Hukum harus mengandung 3 asas menurut Gustav Radbruch, 

antara lain: 
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1. Asas kepastian hukum dari sisi yuridis 

2. Asas keadilan hukum dari sisi filosofis  

3. Asas kemanfaatan hukum.  

Terkandung 2 pengertian dalam kepastian hukum menurut ahli 

Utrecht, yaitu yang pertama, umum, sehingga masyarakat memahami 

apa saja perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang 

kedua adalah keamanan yang dapat melindungi masyarakat agar tidak 

diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah yang memiliki 

sebagain kekuasaan atas hukum. Sifat umum tersebut sebenarnya 

menunjukkan bahwa tujuan dari dibentuknya hukum adalah 

mendapatkan kepastian dalam masyarakat.  

Ketiga asas dalam hukum tersebut memiliki kaitan erat dan harus 

berjalan proposional dan seimbang agar hukum dapat berjalan sesuai. 

Namun dalam praktek, hal tersebut sangat sulit di imbangi. Keresahan 

akan timbul apabila tidak ada kepastian hukum karena masyarakat 

menjadi bingung akan apa yang boleh dan tidak untuk diperbuat. 

Namun, apabila titik fokus nya hanya ditujukan pada kepastian hukum, 

juga akan timbul ketidakadilan didalamnya.
11

 

Dan teruntuk pencari keadilan, kepastian hukum berperan penting 

agar dapat terhindar dari tindakan pemerintah yang melewati batas 

kekuasaanya. Dengannya, masyarakat jadi jelas mengenai apa yang 

dilarang dan tidak dilarang oleh hukum.  
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Sehingga penerapan dalam kepastian hukum sangat penting, yang 

dapat diciptakan berdasarkan suatu norma dasar yang baik yang akan 

membuat penerapannya menjadi jelas pula. 

F. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial 

1. Definisi Jaminan Sosial 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, “Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah lembaga 

hukum untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk 

untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia.” 

Jaminan sosial dapat berupaya sebagai perlindungan terhadap 

tenaga kerja di suatu perusahaan. Sehingga, perusahaan yang 

mempunyai sikap dan tindak bijaksana perlu mendaftarkan tenaga 

kerjanya dalam program jaminan oleh BPJS.
12

 

 Secara teoritis terdapat 3 jenis perlindungan kerja yaitu sebagai 

berikut: 
13

 

a.  Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja  

Kesehatan dalam masyarakat memiliki kaitan erat dalam jenis 

perlindungan ini. Hal ini untuk memberikan batasan kepada 

pengusaha agar dapat memperhatikan norma yang berlaku dan tidak 

bertindak semena-mena yang dapat merugikan pekerja.  
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b. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja  

Adanya perlindungan ini agar pekerja aman dari bahaya yang 

diakibatkan oleh bahan atau alat kerja yang dikerjakan. Perbedaan 

perlindungan kerja ini dengan yang lainnya yaitu perlindungan kerja 

ini tidak hanya berlaku terhadap pekerja saja, namun juga kepada 

pemerintah dan pengusaha. 

c. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial  

Perlindungan ekonomis ini merupakan suatu kewajiban dari 

negara terhadap masyarakatnya. Di Indonesia, program jaminan 

sosial ini dikembangkan berdasarkan funded social security, yaitu 

peserta yang mendanai jaminan sosial dan hal ini terbatas pada  

pekerja di sektor formal.  

 

2. Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  dijelaskan bahwa 

BPJS adalah “badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial.” BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Dan BPJS ini merupakan badan hukum publik. 

Mengingat peranan BPJS sangat penting, maka dalam UU BPJS 

dicantumkan dengan jelas mengenai batasan fungsi, tugas serta 

wewenang dari BPJS. UU BPJS menyatakan bahwa BPJS Kesehatan 

memiliki fungsi atas penyelenggaraan program jaminan kesehatan agar 

para peserta mendapatkan manfaat perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar dan pemeliharaan kesehatannya.  
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Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program, 

antara lain:  

a. Program jaminan kecelakaan kerja 

Prinsip asuransi sosial menjadi landasan bagi program ini 

untuk dijalankan, dengan tujuan apabila pekerja mengalami suatu 

kecelakaan atau penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang 

dikerjakan, maka pekerja tersebut dapat memperoleh manfaat 

pelayanan kesehatan serta santunan uang. 

b. Program jaminan hari tua 

Penyelenggaraan program jaminan hari tua dijalankan 

berdasarkan prinsip asuransi sosial yang bertujuan agar peserta dapat 

menerima uang santunan apabila memasuki masa pensiun ataupun 

meninggal dunia. 

c. Program jaminan pensiun 

Prinsip asuransi sosial beserta manfaat pasti menjadi landasan 

bagi program ini, agar derajat kehidupan yang layak dapat 

dipertahankan ketika penghasilannya berkurang karena telah 

mencapai usia pensiun ataupun mengalami cacat tetap.  

d. Program jaminan kematian 

Adapun tujuan dari program jaminan kematian agar ahli waris 

dari peserta dapat memperoleh suatu santunan kematian apabila 

peserta meninggal dunia.  
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Adapun prinsip yang dianut oleh BPJS dalam menjalankan 

segala aktivitasnya, dinyatakan dalam Pasal 4 UU BPJS 

Ketenagakerjaan, “prinsipnya antara lain: 

1) Kegotongroyongan 

2) Nirlaba 

3) Keterbukaan 

4) kehati-hatian 

5) akuntabilitas 

6) portabilitas 

7) kepesertaan bersifat wajib 

8) dana amanat; dan 

9) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan 

seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 

sebesar-besar kepentingan Peserta.” 

3. Hak dan Kewajiban BPJS 

Dalam Pasal 12 UU BPJS dinyatakan, “BPJS berhak untuk:  

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan  

program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.” 

Dan dalam Pasal 13 UU BPJS dinyatakan pula, “BPJS berkewajiban 

untuk:  

a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta 
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b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk 

sebesar-besarnya kepentingan Peserta 

c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya 

d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-

Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 

untuk mengikuti ketentuan yang berlaku 

f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya 

g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari 

tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 

yang lazim dan berlaku umum 

j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial 

k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi 

keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden 

dengan tembusan kepada DJSN.” 
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4. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

BPJS mempunyai tugas antara lain seperti mendaftarkan peserta 

dan mengelola datanya, melakukan pemungutan dan pengumpulan 

iuran, termasuk iuran bantuan dari Pemerintah, kemudian mengelola 

dana jaminan sosial, memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan dan 

menginformasikan hal-hal yang berkaitan dalam sosialisasi program 

jaminan sosial. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dibagi menjadi 2 

yakni secara aktif dan secara pasif. Dimana secara aktif artinya 

mendaftarkan peserta, dan secara pasif artinya menerima pendaftaran. 
14

 

G. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha 

1. Definisi Badan Usaha 

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, 

bahwa “Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik 

Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

badan usaha tetap.” 

Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis serta ekonomis 

untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan mengeluarkan modal 

tertentu dan tenaga kerja yang menjalankan aktivitasnya. 
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2. Jenis-Jenis Badan Usaha 

Secara umum, sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, 

terdapat 2 jenis badan usaha, yaitu badan usaha berbadan hukum dan 

badan usaha tidak berbadan hukum.  

a. Badan Usaha Berbadan Hukum 

1) Perseroan Terbatas 

a) Definisi Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas (PT) secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu perserikatan antar beberapa pengusaha dengan 

memiliki saham sebagai modal untuk mengelola suatu usaha 

bersama. PT juga merupakan bentuk badan usaha yang selama 

ini paling diminati oleh para pengusaha. 
15

 

Namun dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas juga dijelaskan definisi jelas mengenai PT itu sendiri, 

bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”  

b) Kelebihan dan Kekurangan PT 

 Adapun beberapa kelebihan dari PT yaitu masa berlaku nya 

yang tidak terbatas, adanya pemisahan kekayaan antara harta 

pribadi antara pemilik dengan perusahan sehingga tanggung 
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jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetor, kemampuan 

finansialnya sangat besar dan bidang usaha yang dimiliki 

sangat luas.  

  Selain kelebihannya, tentunya setiap jenis badan usaha juga 

memiliki kekurangannya masing-masing, kekurangan dari PT 

yaitu pajaknya yang lebih besar dikarenakan PT merupakan 

subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang 

terkena pajak melainkan pemegang saham yang mendapatkan 

bagian dividen nya juga dikenakan pajak. Kemudian 

pengananan dalam aspek hukumnya rumit, karena diperlukan 

suatu izin khusus dan akta notaris untuk usaha tertentu dengan 

biaya yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan badan 

usaha lainnya. Serta, rahasia perusahaan juga kurang terjamin 

karena setiap pemegang saham wajib untuk mengetahui 

seluruh aktivitas dalam perusahaan.  

  Untuk mendirikan sebuah PT, akta notaris merupakan 

syarat utamanya. Dan didalamnya harus dicantumkan 

mengenai: Bidang usaha, modal, alamat perusahaan dan lain-

lain. Akta tersebut wajib memperoleh pengesahan dari Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan terdapat syarat 

yang harus dipenuhi agar bisa mendapat izin tersebut sesuai 

dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

“Syaratnya yaitu:  
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1) PT tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan.  

2) Syarat yang ditetapkan UU harus dipenuhi. Dimana  

minimum modal yang dikeluarkan adalah sebesar 

25% dari modal dasar.”  

2) Koperasi 

a) Definisi Koperasi 

Secara umum koperasi daat diartikan sebagai suatu kerja 

sama atau usaha bersama demi kepentingan bersama dimana 

perkumpulan orang mempersatukan diri mereka secara 

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 
16

 

b) Tujuan Koperasi  

Tujuan koperasi dicantumkan dalam pasal 3 UU No. 

25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu “memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.” 

c) Peran dan Fungsi Koperasi  

Adanya koperasi diharapkan agar kesejahteraan anggota 

dapat lebih maju, terutama kesejahteraan masyarakat serta 

tatanan ekonomi nasional dapat dibangun dengan baik.  
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Selain itu, koperasi juga beperan secara aktif sebagai 

sokoguru agar kualitas hidup dalam masyarakat dapat 

ditingkatkan sehingga perekonomian rakyat dapat lebih kokoh 

sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional.
17

 

3) Yayasan 

a) Definisi Yayasan 

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2004 “Yayasan 

merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu 

di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak 

mempunyai anggota.” Unsur-unsur dari yayasan antara lain: 

i. Adanya suatu pemisahan kekayaan oleh pemilik 

dengan perusahaan yang dapat berupa uang dan barang. 

ii. Memiliki tujuan bersifat keagamaan, sosial serta 

kemanusiaan. 

iii. Organnya antara lain: pengurus, pembina dan 

pengawas. 
18

 

b) Syarat-syarat Pendirian Yayasan 

Pendirian yayasan dilakukan oleh 1 orang atau lebih 

dan sebagian harta pendirinya dipisahkan dengan harta 

yayasan. Pendirian ini dapat juga berdasarkan surat wasiat, 

apabila ahli waris tidak melaksanakan maksud dari pemberi 

wasiat untuk menjalankan kegiatan dalam yayasan, 
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pengadilan dapat memberikan perintah kepada ahli waris atau 

penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut atas 

permintaan pihak yang berkepentingan. 

 Terdapat beberapa syarat untuk mendirikan sebuah 

yayasan, antara lain: 

i. Syarat Material yang terdiri dari :  

a. Ada pemisahan harta atau kekayaan pendiri 

b. Memiliki tujuan secara sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan.  

c. Organisasi nya meliputi pengurus, pembina 

dan pengawas. 

ii. Syarat Formal 

a. Dengan akta otentik yang dibuat oleh atau 

didepan pejabat yang berwewenang untuk itu. 

c) Organ yayasan 

Adapun organ dari yayasan seperti Pembina, Pengurus 

dan Pengawas. Ketentuan terbaru mengenai organ yayasan 

diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004 tentang 

Yayasan. Organ yayasan, sebagai berikut: 

1) Pembina  

Pembina adalah organ yang mempunyai 

kewenangan yang tidak dimiliki oleh pengurus. 

Keberadaan seorang pembina akan menggantikan jbatan 

sebagai pendiri, apabila suatu saat sama sekali tidak 
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terdapat organ pendiri dalam yayasan, yang diakibatkan 

karena pendiri mengundurkan diri ataupun hal lainnya. 

Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 UU 

Yayasan No.28 Tahun 2004 bahwa “Pembina adalah 

organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh 

undang-undang ini atau Anggaran Dasar.” 

2) Pengurus  

Pengurus adalah organ yayasan yang sangat 

penting dengan tugas mengurus segala kegiatan dalam 

yayasan, yang berdasarkan rapat pembina, diangkat oleh 

pembina. Mengenai pengurus ini diatur dalam Pasal 31 

sampai dengan pasal 39 UU No.28 Tahun 2004. 

3) Pengawas 

Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan 

dan memberikan nasehat kepada pengurus yang 

menjalankan aktivitas dalam yayasan tersebut.  

4) BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

a) Definisi BUMN 

Menurut UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, 

“BUMN merupakan suatu badan usaha yang secara 

keseluruhan atau sebagian modal dimiliki oleh negara melalui 
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penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

terpisahkan.” 
19

 

b) Fungsi BUMN 

Terdapat beberapa fungsi dari BUMN, yaitu produk 

barang dan jasa disediakan dengan ekonomis yang tidak 

disediakan oleh pihak swasta. BUMN juga berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan dan penataan kebijakan ekonomi 

masyarakat, dan menjadi pelopor sektor yang masih belum 

diminati oleh pihak swasta, kemudian lapangan kerja yang 

luas juga disediakan oleh BUMN sehingga tentunya sangat 

menguntungkan masyarakat sendiri yang sedang mencari 

pekerjaan.  

c) Tujuan Pendirian BUMN 

i. Memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi 

nasional. 

ii. Usaha BUMN untuk menambah pendapatan negara. 

iii. Mendapatkan laba dari seluruh sektor usaha BUMN. 

iv. Menyediakan produk yang berkualitas bagi masyarakat. 

v. Menjadi pelopor kegiatan usaha yang belum diminati oleh 

pihak swasta dan koperasi. 
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d) Jenis-jenis BUMN 

Berdasarkan ketentuan UU No. 19 tahun 2003 tentang 

BUMN, dijelaskan bahwa ada 2 jenis dari BUMN, yaitu 

sebagai berikut:
20

 

i. Badan Usaha Perseroan (Persero) 

Jenis BUMN ini minimal 51% modal dari total 

modal badan usaha harus dipegang oleh negara dan 

sisanya bisa berasal dari pihak lain.  

Jenis Persero ini didirikan berdasarkan usulan 

dari presiden, namun dalam praktek, menteri lah yang 

menjalankan BUMN sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Mayoritas pekerja di persero adalah pegawai 

negeri yang mana tanggungjawabnya langsung 

kepada negara. 

Berikut beberapa contoh BUMN Perseroan, 

seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT 

Garuda Indonesia, PT Kimia Farma dan sebagainya. 

ii. Badan Usaha Umum (Perum) 

Perbedaan antara Persero dengan perum ada 

pada modalnya, dimana modal dari badan usaha 

umum tidak sepenuhnya berasal dari negara. Dan 

perusahaan tidak dibagi berdasarkan saham di dala  

suatu perum.  
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Namun Perum atas persetujuan menteri 

bertujuan untuk menyertakan modal dalam usaha lain. 

Namun walaupun terdapat modal yang berasal dari 

negara, pengelolaannya tetap terpisah dari kekayaan 

negara.  

Adapun contoh dari BUMN seperti Perum 

Damri, Pegadaian, Balai Pustaka, Perumnas ataupun 

Jasatirta. 

e) Kelebihan dan Kekurangan BUMN 

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki dari badan usaha 

BUMN, yaitu berbagai sektor viral bagi kehidupan 

masyarakat dikuasai oleh BUMN dengan dukungan dan 

modal dari negara secara langsung sehingga kelangsungan 

hidup suatu BUMN lebih terjamin. Dan BUMN ini juga 

merupakan sumber pendapatan bagi negara. 

Selain itu, BUMN juga memiliki kekurangan-

kekurangan seperti, BUMN seringkali tidak efisien dalam 

pengelolaan faktor produksi, kurangnya tingkat profesional 

manajemen BUMN, sering terjadi monopoli terhadap sektor 

vital oleh BUMN, adanya peraturan yang mengikat BUMN 

sehingga pengelolaan nya sering terhambat, serta BUMN 

lebih sulit mendapat keuntungan secara maksimal. 

b. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum 

1) Usaha Perseorangan 
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i. Definisi  Usaha Perseorangan 

21
Terdapat beberapa pengertian usaha perseorangan dari 

para ahli, antara lain: 

a. Murti Sumarai dan Jhon Suprianto 

Menurut ahli ini,  usaha perseorangan merupakan 

suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin 

oleh individu, yang tanggungjawab dan resiko atas 

aktivitasnya ditanggung oleh orang tersebut. 

b. Baswatta 

Menurut Baswatta, usaha perseorangan adalah usaha 

yang dipertanggungjawabkan langsung oleh seseorang 

terhadap segala kegiatan dan resiko perusahaan.  

c. Hatta 

Ahli ini menyatakan bahwa usaha perseorangan 

adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola langsung 

oleh pemiliknya. 

Beberapa pendapat ahli diatas mengungkakan definisi 

usaha perseorangan yang hampir sama. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa usaha perseorangan adalah suatu usaha 

yang dijalankan oleh hanya satu orang yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Perbedaanya dengan badan usaha 

berbadan hukum yang utama adalah usaha perseorangan ini 

hanya dijalankan oleh satu orang saja dan juga dengan sumber 

                                                           
21

 Maxmonroe, Pengertian Perusahaan Perseorangan dan Contohnya, Ciri-Ciri, Kelebihan dan 
Kekurangan. https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-
perseorangan.html . Diakses tanggal 25 Juli 2019 

Meryana. Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara Badan Usaha dengan Tenaga Kerja di 
Toko Cream Bear Batam. 
UIB Repository©2019

https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html


31  

modalnya. Dalam usaha perseorangan ini, peraturan tidak 

membatasi tindakan pemilik usaha. Dapat dikatakan juga 

bahwa jenis usaha ini merupakan bentuk yang paling 

sederhana. 

ii. Ciri-ciri usaha perseorangan 

1. Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga 

pembubarannya 

2. Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga 

3. Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas 

4. Modalnya tidak besar dan harta pribadi dapat dilibatkan 

5. Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada 

pemiliknya 

6. Sistem pengelolaan usahanya sederhana 

7. Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil 

8. Perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan 

sewaktu-waktu 

iii. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Perseorangan 

Kelebihan dari Usaha Perseorangan yakni keuntungan 

yang diperoleh sepenuhnya oleh pemilik usaha, pemilik usaha 

perseorangan ini bebas untuk bergerak, dalam arti kekuasaan 

dan kebijakan secara sepenuhnya mutlak berada ditangan 

pemilik usaha dan aturan yang mengikat juga tidak banyak 

dibandingkan dengan PT, CV, ataupun Firma. Kemudian, 

perusahaan perseorangan hingga saat ini juga belum dikenakan 
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pajak oleh pemerintah sehingga pemilik badan usaha hanya 

berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan yang 

mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan saja. Sistem 

organisasi perusahaan yang sederhana, sehingga dari segi biaya 

operasional, badan usaha perseorangan relatif rendah. Jaminan 

rahasia perusahaan lebih terjamin karena segala aktivitas dan 

kegiatan dilakukan secara internal.  

Selain terdapat beberapa keunggulan tersebut, tentunya 

badan usaha perseorangan juga memiliki beberapa 

kekurangannya, yakni  tanggung jawab secara mutlak ada pada 

pemilik usaha. Ini merupakan kekurangan karena apabila suatu 

saat perusahaan mengalami kepailitan ataupun kerugian, maka 

harta pribadi pemilik usaha secara otomatis akan menjadi 

jaminannya. Meskipun perusahaan terus berkembang dan 

memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dari 

kredit tidak akan meningkat. Terbatasnya organisasi di dalam 

perusahaan perorangan merupakan kelebihan tersendiri dari 

usaha perseorangan, namun juga merupakan kekurangannya, 

karena hal ini membuat manajemen perusahaan menjadi sulit 

dimana pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua 

aktivitas di perusahaan. 

Contoh Badan Usaha Perseorangan, seperti Toko Cream 

Bear dimana penulis melaksanakan kerja praktek yang 

bergerak di bidang usaha perdagangan tas, perusahaan 
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kerajinan tangan, usaha laundry, usaha jasa bengkel, 

perusahaan bisnis waralaba, dan sebagainya. 

2) Persekutuan Perdata (maatschap) 

i. Definisi Persekutuan Perdata 

Mengenai Persekutuan Perdata dijelaskan secara detil 

dalam Pasal 1618 – 1652 BW. Dalam pasal 1618 BW 

dijelaskan mengenai definisi dari Persekutuan bahwa “Suatu 

perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk 

sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud membagi 

keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya.” Demikian 

definisi dari pasal tersebut. 

Maatschap sebenarnya merupakan bentuk umum dari 

Firma dan CV, yang aturannya antara ketiga jenis badan usaha 

tersebut pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah 

tujuan pendirian suatu maatschap adalah untuk persekutuan 

yang menjalankan suatu profesi dan kegiatan yang bersifat 

komersial. Contohnya seperti sekutu pengacara, ataupun para 

akuntan. Biasanya dikenal dengan istilah accociate, partner 

ataupun rekan. 

ii. Pendirian Maatschap 

Pendirian Maatschap dapat dilakukan hanya berdasarkan 

perjanjian saja, tidak diwajibkan adanya suatu syarat tertulis. 

Dapat diartikan bahwa suatu maatschap dapat didirkan hanya 
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berdasarkan perjanjian scara lisan saja, tidak perlu formalitas 

tertentu seperti badan usaha lainnya. 

iii. Unsur- Unsur Maatschap 

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, terdapat unsur 

dalam suatu persekutuan perdata (maatschap), “unsur 

maatschap antara lain: 

1. Terdapat perjanjian kerjasama antara dua orang atau 

lebih. 

2. Harus ada kontribusi dari setiap pihak ke dalam  

persektuan (inbreng), seperti uang, barang ataupun 

tenaga.  

3. Bertujuan untuk mendapatkan laba. 

4. Segala aktivitas dilakukan dengan terang-terangan. 

5. Kerjasama ini tidak diberitahukan kepada umum; 

6. Tidak boleh bertentangan dengan umum atau harus 

mempunyai sifat yang diizinkan. 

7. Diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya.” 

iv. Jenis Maatschap 

Berikut jenis-jenis maatschap, antara lain:
22

 

1. Persekutuan Perdata Umum  (Pasal 1622 BW)   

Persekutuan perdata umum merupakan persekutuan 

yang para sekutunya memasukkan seluruh hartanya ke 

                                                           
22
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dalam maatschap tersebut. Yang utama adalah inbrengnya 

dibagi secara jelas dan terperinci. 

2. Persekutuan Perdata Khusus  (Pasal 1623 BW) 

Dalam maatschap khusus ini pemasukan benda 

tertentu atau sebagian tenaga kerja dijanjikan oleh para 

sekutunya. Maatschap khusus hanya bergerak di bidang  

usaha tertentu secara khusus. Sehingga, penentuan 

mengenai maatschap ada pada jenis usaha yang dikelola, 

bukan dilihat dari inbreng nya. Baik maatschap khusus 

ataupun umum, harus dirincikan dengan jelas terkait 

inbreng. 

3) Persekutuan Komanditer (CV) 

i. Definisi Persekutuan Komanditer (CV) 

Persekutuan komanditer adalah bentuk perusahaan bukan 

badan hukum. Persekutuan komanditer biasanya lebih dikenal 

sebagai CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang- Undang Hukum 

Dagang (KUHD) dinyatakan bahwa “persekutuan komanditer 

adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan 

yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero 

yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab 

untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih 

sebagai pelepas uang pada pihak lain.” CV merupakan suatu 
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bentuk kombinasi antara PT dengan firma, karena dalam CV 

sendiri terdapat karakteristik yang ada pada PT dan Firma. 
23

 

  
24

Di dalam CV, terdapat 2 jenis sekutu, antara lain: 

1. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer 

 Aktivitas perusahaan dijalankan secara 

keseluruhan oleh sekutu aktif dan ia berhak 

mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. 

2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer 

 Sekutu pasif hanya sebatas menyertakan 

modalnya dalam perusahaan dan demikian juga 

tanggung jawabnya terbatas pada modal yang 

diberikan. Baik ketika perusahaan mengalami 

kerugian ataupun mendapatkan laba, maka resiko 

ataupun uang yang akan didapatkan tergantung 

pada modal yang diberikan. 

ii. Ciri-ciri Persekutuan Komanditer (CV) 

1. Terdapat 2 sekutu: sekutu aktif dan sekutu pasif. 

2. Anggota yang bertugas menjalankan aktivitas 

perusahaan adalah sekutu aktif. 

3. Hanya modal yang ditanamkan oleh anggota sekutu 

pasif namun ia tidak ikut dalam akitivitas perusahaan. 

                                                           
23

 Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra 
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24
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4. Tanggung jawab tidak terbatas dipegang oleh sekutu 

aktif 

iii. Jenis- Jenis Persekutuan Komanditer (CV) 

Berikut jenis atau bentuk dari Persekutuan 

Komanditer, antara lain: 
25

 

1. Persekutuan Komanditer Murni 

Didalam CV ini, hanya ada satu sekutu 

komplementer dan sekutu lainnya merupakan sekutu 

komanditer. 

2. Persekutuan Komanditer Campuran 

CV ini terbentuk dari firma bilamana modal 

tambahan dibutuhkan oleh suatu firma. Anggota firma 

selaku sekutu komplementer sedangkan sekutu lainnya 

adalah sekutu komanditer. 

3. Persekutuan Komanditer Bersaham 

Dalam CV ini saham yang dikeluarkan para sekutu 

tidak dapat diperjualbelikan, yang masing-masing sekutu 

mengambil satu saham atau lebih. Modal beku dapat 

dicegah dengan dikeluarkannya saham tersebut, 

mengingat dalam CV sangat rumit untuk menarik 

kembali saham yang telah diserahkan. Kelebihan dan 

Kekurangan Persekutuan Komanditer (CV) 

iv. Kelebihan dan Kekurangan CV 

                                                           
25
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26
Terdapat beberapa kelebihan dari Persekutuan 

Komanditer yaitu proses pendiriannya yang relatif mudah, 

sama seperti firma, pendirian CV ini tidak membutuhkan 

pengesahan dari negara dan biaya pendirian juga lebih murah. 

Para pendiri nya hanya cukup mengurus akta nya di notaris 

dan membayar biaya pembuatan akta serta biaya administrasi 

pengurusan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Dilanjutkan 

dengan pengumuman  di berita negara yang dapat diurus oleh 

notaris. Kemudian, organnya yang cukup sederhana yaitu 

hanya terdapat 2 sekutu, sekutu komplementer dan sekutu 

komanditer. Dan hak dan kewajiban kedua sekutu tersebut 

sudah dibagi dengan jelas. Badan usaha CV merupakan 

badan usaha minimal yang dapat mengikuti suatu tender baik 

yang diadakan perusahaan lain ataupun pemerintah. Sehingga 

pelaku usaha yang mendirikan suatu CV mempunyai peluang 

untuk mengikuti tender tersebut. 

Namun ada beberapa kekurangan dalam badan usaha 

CV, yaitu sekutu aktif berperan sangat penting dalam suatu 

CV, sehingga operasional nya pun ikut tergantung pada nya, 

hal ini membuat kelangsungan hidup CV menjadi tidak 

menentu. Selain itu, kekurangan dari CV adalah sangat sulit 

untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan 

kedalamnya.  

                                                           
26
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4) Firma 

i. Definisi Firma 

  Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian dari firma, antara lain:
27

 

1. Molengraaff 

Menurut ahli ini, firma merupakan suatu perusahaan 

yang didirikan oleh suatu perkumpulan di bawah nama 

bersama, yang anggotanya memiliki kekuasaan dan 

tanggung jawab yang tidak terbatas erhadap perikatan 

perseroan dengan pihak ketiga. 

2.  Wery 

Menurut pendapat Wery, firma adalah suatu 

perusahaan yang dijalankan perseroan di bawah nama 

bersama. 

3. Slagter 

Firma merupakan perjanjian kerjasama antara dua 

orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama 

bersama, dengan tujuan mendapatkan laba dan tujuan dapat 

tercapai dengan mengikatkan dirinya dengan cara seperti 

memasukkan uang, barang, nama baik atau hak-hak 

kedalam perusahaan tersebut. 

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Firma adalah beadan usaha yang dijalankan oleh dua 

                                                           
27
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orang atau lebih atas nama usaha bersama. Setiap anggota 

memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. 

Dan modal nya juga berasal dari para anggota.  

ii. Ciri- Ciri Firma 

1. Pendirian firma dilakukan oleh 2 orang atau lebih.  

2. Firma menggunakan nama usaha bersama 

3. Para anggota firma menjalankan aktivitas perusahaan 

secara aktif dan tanggung jawabnya tidak terbatas 

4. Keanggotaan yang mengikat 

5. Anggota memiliki hak untuk membubarkan firma 

6. Setiap anggota berhak melakukan perjanjian dengan 

pihak lain 

7. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional 

8. Akta notaris diperlukan dalam pendirian firma, walau hal 

ini bukan persyaratan mutlak. 

iii. Jenis-Jenis Firma 

Terdapat 4 jenis badan usaha Firma, sebagai berikut: 

1. Firma Dagang 

Firma yang menjalankan usaha di bidang industri, 

yang kegiatan utamanya adalah jual-beli barang. 

Contohnya : Perusahaan Nike, Perusahaan Diadora. 

2. Firma Non-Dagang 
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Bidang industri jasa adalah usaha yang dijalankan 

oleh firma jenis ini. Contohnya firma hukum, firma 

akuntansi, konsultan bisnis, dll. 

3. Firma Umum 

Firma umum adalah firma yang anggotanya 

memiliki kekuasaan yang tak terbatas dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban piutang ataupun 

hutang.  

4. Firma Terbatas 

Firma yang para anggotanya memiliki kekuasaan 

terbatas atas perusahaan. Demikian juga dengan tanggung 

jawab dan kewajiban para anggota juga terbatas.  

iv. Kelebihan dan Kekurangan Firma 

Kelebihan dari suatu badan usaha Firma, yakni 

pemilihan pemimpinnya berdasarkan kemampuan dan 

keahliannya masing-masing, bahkan bisa saja pemimpin firma 

lebih dari 1 orang. Modal awal untuk membangun firma dapat  

dikatakan besar karena berasal dari setiap anggota firma. 

Selain itu, suatu firma lebih mudah mendapatkan pinjaman 

modal apabila dibutuhkan dikarenakan syarat formalitas nya 

terpenuhi dalam hal ini yaitu akta notarisnya. 

Adapun kekurangan dalam badan usaha firma ini, yaitu 

anggota firma tidak hanya bertanggung jawab sebatas 

modalnya saja, namun juga pada harta pribadi, harta pribadi 

Meryana. Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara Badan Usaha dengan Tenaga Kerja di 
Toko Cream Bear Batam. 
UIB Repository©2019



42  

akan menjadi jaminan hutang apabila perusahaan mengalami 

kepailitan. Apabila salah satu anggota mengalami kerugian 

ataupun kasus hukum, maka anggota lain harus ikut 

menanggungnya.  

H. Tinjauan Umum Tentang Upah 

1. Definisi Upah 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai 

definisi dari upah, antara lain:
28

 

a. Edwin B. Flippo 

Upah adalah seseorang yang memberikan suatu harga kepada 

orang lain atas jasa yang diberikan.  

b. Hadi Poernomo 

Upah merupakan pengganti jasa yang telah diberi tenaga kerja 

dalam masa atau syarat tertentu yang dibayarkan dengan sejumlah 

uang. 

 

c. Dewan Penelitian Pengupahan Nasional 

Upah merupakan suatu imbalan yang diberi oleh pemberi kerja 

terhadap penerima kerja karena telah dan atau akan mengerjakan suatu 

pekerjaan, demi kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan 

dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan pekerjaan ataupun 

perjanjian antara para pihak.. (Mulio Nasution, SE, 1994). 
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Selain pendapat ahli diatas, definisi upah dapat ditemukan dalam 

Pasal 1 UU No. 13 tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / 

buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."  

2. Sistem Upah 

Terdapat 4 macam sistem yang secara umum diklarifikasikan 

sebagai berikut: 
29

 

a. Sistem upah menurut banyaknya produksi.  

 Sistem upah ini mendorong karyawan untuk lebih giat 

bekerja dan dapat memproduksi barang dalam kuantitas lebih 

tinggi. 

b. Sistem upah menurut lamanya dinas.  

 Sistem ini dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. Sistem ini menguntungkan bagi karyawan yang sudah 

lama bekerja dan juga karyawan baru agar lebih mendapatkan suatu 

motivasi untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Upah ini 

memberi rasa aman kepada karyawan, namun tidak dengan 

motivasi yang baik. 
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c. Sistem upah menurut lamanya kerja.  

  Upah menurut lamanya bekerja biasa disebut juga sebagai 

upah menurut waktu, misalnya upah yang diberi secara bulanan. 

d. Sistem upah menurut kebutuhan.  

  Standar hidup semua orang dipersamakan oleh sistem upah 

ini, disertai dengan prinsip keadilan yang dikaitkan antara 

pengorbanan dan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan yang 

diberikan, semakin tinggi penghasilan yang diperoleh. 

I. Tinjauan Umum Tentang Waralaba 

1. Definisi Waralaba 

  Waralaba merupakan sebutan yang lebih dikenal di Indonesia, 

yang merupakan padanan dari kata franchise. Wara memiliki makna 

istimewa, sedangkan laba berarti keuntungan. Sebutan waralaba ini 

pertama kali dikenalkan oleh LPPM (Lembaga Pembinaan dan 

Pengembangan Manajemen).  

 Terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai definisi waralaba, antara lain: 

1. Douglas J. Queen 

 Menurut ahli ini, Franchise atau waralaba merupakan suatu 

metode untuk melakukan perluasan suatu bisnis. Pemegang 

franchise menarik manfaat dari kesadaran konsumen mengenai 

nama dagang dengan membeli suatu bisnis tertentu dari pemilik 

franchise nya.  
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2. David J. Kaufmaan 

 Menurut David, franchise merupakan suatu institusi bisnis 

kecil yang menjalankan sistem pemasaran serta distribusi dengan 

jaminan akan memperoleh hak akses pasar yang mapan yang 

dijalankan dalam suatu pengawasan oleh franchisor, dengan 

membayar sejumlah uang tertentu.  

3. Harjowidigdo 

 Waralaba merupakan kerjasama di bidang perdagangan 

atau jasa untuk mengembangkan sistem usaha di suatu tempat, 

yang dalam hal ini franchisor sangat untung dari segi ekonomi  

karena ia akan mendapatkan management fee dari franchisee, dan 

karena franchisee menggunakan merek dagangnya maka 

produknya dapat tersebar lebih jauh ke tempat lain dan lebih 

dikenal oleh masyarakat luas. 

  Menurut Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2007 waralaba merupakan  

“hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha 

terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan 

perjanjian waralaba.” 

 Terdapat 3 jenis bisnis usaha waralaba, antara lain: 
30

 

a. Waralaba Pekerjaan  

                                                           
30

 Turf D. Brown, “Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi” 
(Lindaty P Sewu, 2004:16)  
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 Modal besar tidak diperlukan dalam bentuk waralaba ini 

karena tidak menggunakan tempat dan perlengkapan. Dalam hal 

ini usahanya adalah di bidang jasa. 

b. Waralaba Usaha  

 Modal besar diperlukan dalam waralaba ini mengingat 

diperlukan suatu tempat dan alat-alat guna untuk menyediakan 

barang dan jasa seperti restoran fast food. 

c. Waralaba Investasi  

 Perbedaan waralaba investasi dengan yang lainnya ada 

pada besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang 

dibutuhkan. Contohnya usaha yang bergerak di bidang 

perhotelan. 

J. Tinjauan Umum Tentang Toko 

1. Definisi Toko 

  Toko merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat transaksi 

atau perdagangan dengan jenis benda atau jasa tertentu. Dalam suatu toko 

terdapat 2 jenis transaksi antara lain: 

a. Retailing adalah suatu kegiatan pemasaran produk dengan eceran, 

yang produk nya dijual langsung kepada konsumen non bisnis, 

yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut untuk 

kebutuhan pribadi ataupun rumah tangga.  

b. Grosir merupakan suatu kegiatan distribusi produk secara partai 

besar yang pada umumnya harga jual nya lebih rendah daripada 

produk eceran (retail).  
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K. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Definisi perjanjian 

Mengenai definisi perjanjian ini, ditemukan cukup banyak 

pendapat dari para ahli. Menurut Djumadi, “perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua 

orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” 
31

 

Menurut  R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada 

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal.” 
32

 

Adapun pendapat menurut M. Yahya Harahap bahwa: “Suatu 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang 

atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk 

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi.”
33

 Dalam pengertian ini, ditegaskan mengenai 

hak dan kewajiban pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. 

Selain pendapat menurut para ahli, dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata juga ada menjelaskan mengenai definisi perjanjian itu 

sendiri, yakni terdapat dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa 

perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 

 

 

 

                                                           
31

 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2 
32

 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6 
33

 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), hal 2 
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2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

 Di dalam hukum perjanjian, dikenal 5 (lima) asas utama, antara 

lain:
34

 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Mengenai asas ini, ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

BW bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 Dalam asas ini, para pihak bebas untuk membuat atau tidak 

membuat suatu perjanjian, untuk mengadakan perjanjian dengan 

pihak manapun, menentukan isi perjanjian/persyaratannya, 

menentukan bentuk perjanjian yang terdiri dari bentuk tertulis 

ataupun lisan.  

b. Asas konsensualisme 

Asas konsensualisme pada dasarnya adalah berarti 

kesepakatan, yakni suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya 

suatu kata sepakat.  

Hal ini dapat dijelaskan melalui pasal 1320 BW, yang 

memuat salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya 

kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan 

tersebutlah, lahir hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh para pihak yang mengikatkan dirinya atau bersifat 

obligatoir. 

c. Asas pacta sunt servanda 

                                                           
34

 Damang Averroes Al-Khawarizmi,  Asas-Asas Perjanjian, 
http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html. diakses tanggal 10 Juli 2019 
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Kepastian hukum adalah istilah lain untuk asas ini yang 

berkaitan langsung dengan akibat perjanjian. Dimana siapapun 

atau pihak manapun harus menghormati substansi kontrak yang 

telah disepakati pihak bersangkutan, selayaknya sebuah 

Undang-Undang, dan intervensi tidak boleh perbolehkan 

terhadap kontrak itu. 

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1338 ayat (1) 

BW bahwa: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang.” 

d. Asas iktikad baik 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa: 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” 

Asas itikad baik menegaskan bahwa para pihak yang 

mengikatkan dirinya pada substansi yang dibuat dalam kontrak 

tersebut harus memiliki kemauan yang baik dalam menjalankan 

segala perjanjian yang telah diperjanjikan tersebut. 

e. Asas kepribadian 

Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 

KUHPerdata. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk 

kepentingan dirinya sendiri.” Dan Pasal 1340 menegaskan 

“perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” 
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3. Syarat  sahnya perjanjian 

Syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 

BW, yang terdiri dari 4 syarat, “antara lain: 

a. Adanya kesepakatan 

Kedua belah pihak harus mencapai kesesuaian pendapat 

tentang substansi dalam kontrak. Kesepakatan kehendak kedua 

belah pihak berlaku dan sah apabila tidak terjadi salah satu atau 

lebih unsur sebagai berikut: 

1) Paksaan 

2) Penipuan 

3) Kesilapan 

Dalam pasal 1321 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa 

kata sepakat tidak sah apabila diberikan berdasarkan 

paksaan atau penipuan atau kekhilafan.  

b. Kecakapan para pihak 

Dalam pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan setiap orang 

cakap dalam hal membuat suatu perikatan, kecuali ditentukan 

oleh UU bahwa orang tersebut tidak cakap. “Orang yang tidak 

cakap, antara lain: 

1) Orang yang belum dewasa 

2) Orang yang berada dibawah pengampuan 

3) Perempuan yang telah kawin. Namun aturan ini 

dihapus dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 

tentang perkawinan, bahwa hak dan kedudukan 
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suami istri adalah sma dan masing-masing berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31.” 

c. Suatu hal tertentu 

Dalam hal ini, suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan 

suatu hal tertentu yang jelas dan dibenarkan oleh hukum. 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1332 dan 1333 

KUHPerdata, dalam pasal 1332 dinyatakan bahwa: “Hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi 

pokok suatu perjanjian” dan pasal 1333 menjelaskan bahwa: 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 

yang paling sedikit ditentukan jenisnya” 

d. Suatu sebab yang halal 

Suatu kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan dan 

hukum yang berlaku atau tidak boleh bertentangan dengannya. 

Hal ini ditentukan dalam pasal 1335 KUHPerdata bahwa 

 “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu 

sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai 

kekuatan.” 

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang 

harus dipenuhi oleh subjek hukum. Dan syarat ketiga dan 

keempat merupakan syarat objektif yang wajib dipenuhi oleh 

objek perjanjian. 
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4. Unsur-Unsur atau Bagian Perjanjian 

Terdapat 3 unsur-unsur dari suatu perjanjian, antara lain:
35

 

a. Unsur Esensialia 

Unsur esensialia merupakan suatu unsur yang harus 

ada dan merupakan inti dari suatu perjanjian yang harus 

dicantumkan dalam perjanjian. Sebab substansi inilah yang 

membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lain. 

Contohnya seperti mengenai Jual beli dalam pasal 1457 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan.” 

Selain itu, mengenai tukar menukar yang dicantumkan 

dalam pasal 1951 KUHPerdata bahwa “Suatu perjanjian 

dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk 

saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai 

suatu ganti barang lain.” 

Definisi diatas menjelaskan bahwa unsur esensialia 

sangat penting untuk membedakan berbagai hal dalam 

substansi. Tanpa adanya unsur ini, maka tidak akan tercipta 

suatu perjanjian. 

b. Unsur Naturalia 

                                                           
35

 Wibowo T Turnady, S.H.,M.Kn. Bagian-Bagian Perjanjian , 
http://www.jurnalhukum.com/bagian-bagian-perjanjian/ . Diakses tanggal 10 Juli 2019 
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Unsur yang diatur dalam Undang-Undang. Apabila 

di dalam perjanjian tidak diatur, maka hal tersebut akan 

mengacu pada pengaturan yang ada dalam UU. Contohnya, 

Pasal 1466 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam jual-

beli, kewajiban untuk menanggung biaya akta jual beli 

adalah pembeli. 

c. Unsur Aksidentalia 

Unsur yang nantinya akan ada dan mengikat para 

pihak jika para pihak sepakat dan memperjanjikannya. 

Misalnya, disepakati bahwa biaya akta jual beli ditanggung 

bersama oleh para pihak sehingga mengesampingkan Pasal 

1466 KUHPerdata. 

L. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 

1. Definisi Perjanjian Kerja 

  Perjanjian Kerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara 

badan usaha/ pemberi kerja dengan tenaga kerja yang substansi nya 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Hal ini 

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) UU No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa “Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat 

pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, 

yaitu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan hak dan kewajiban 

pengusaha.” 
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2. Jenis Perjanjian Kerja 

 Terdapat 2 jenis perjanjian kerja sesuai hukum, yaitu:
36

 

1. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT) 

 Dalam pasal 56 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, 

“Pembuatan PKWT berdasarkan atas : 

a. Jangka waktu; dan 

b. Selesainya pekerjaan tertentu.” 

  Prinsip dari PKWT yang dilaksanakan berdasarkan jangka 

waktu, paling lama diadakan selama 2 tahun dan perpanjangan 

dapat dilakukan paling lama 1 tahun.  

  Pekerja kontrak dapat juga dapat diartikan sebagai pekerja 

yang bekerja hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai 

kesepakatan antara para pihak. Pekerja kontrak ini biasa juga 

sering disebut “Pekerja PKWT” 

  Pengusaha dilarang untuk mengubah status pekerja tetap 

menjadi pekerja kontrak. Hal tersebut melanggar hukum. 

Secara aturan hukum memang tidak diatur mengenai hal 

tersebut, namun hal tersebut sama saja seperti penurun status, 

yang dapat dikategorikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) secara sepihak oleh perusahaan, kemudian di waktu 

yang bersamaan diangkat kembali menjadi pekerja namun 

dalam status sebagai pekerja kontrak. 

                                                           
36

 Dedek Buana, 2 Jenis Perjanjian Kerja (Hukum Ketenagakerjaan) , https://artikelddk.com/jenis-
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  Dan satu hal yang sangat penting baik untuk badan usaha 

maupun tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai pekerja 

kontrak yaitu pekerja harus mendapatkan arsip surat yang telah 

ditandatangani para pihak agar tercapai kepastian dan 

perlindungan hukum baik bagi badan usaha itu sendiri ataupun 

pekerja.  

  Menurut Prof. Imam Soepomo, hubungan hukum antara 

badan usaha dengan tenaga kerja timbul setelah diadakan 

perjanjian, dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Ada Pekerjaan 

2) Ada Upah/imbalan 

3) Ada Perintah. 

  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur secara 

khusus dan detail dalam Pasal 56 s/d pasal 63 UU No.13 tahun 

2003 serta KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

2. Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / 

PKWTT). 

 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu  merupakan 

perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 

 Pasal 15 Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyatakan 

“Perubahan PKWT menjadi PKWTT, antara lain: 
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a. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya 

hubungan kerja. 

b. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 

5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 

adanya hubungan kerja. 

c. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru menyimpang dari 

ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT 

berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan 

penyimpangan. 

d. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa 

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya 

perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT 

berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat 

PKWT tersebut. 

e. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT 

sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-hak 

pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi 

PKWTT.” 
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3. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

 Mengenai unsur berakhirnya suatu perjanjian kerja diatur dalam 

Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003, “Unsurnya antara lain: 

a. Pekerja meninggal dunia 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

d.  adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.” 

Suatu perjanjian kerja tidak berakhir apabila pengusaha meninggal 

dunia ataupun beralihnya hak perusahaan karena penjualan, hibah atau 

pewarisan. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka hak-hak pekerja 

menjadi tanggungjawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain di 

dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya. 
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