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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara Asia Tenggara yang memiliki 

banyak kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Indonesia menjadi negara yang sangat banyak mengalami perkembang 

selama 4 tahun terakhir ini dengan adanya banyak pembangunan infrastruktur 

yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. 

Dengan adanya pembangunan infrastruktur menjadikan Indonesia 

mengalami banyak perkembangan, sehingga dengan infrastruktur tersebut 

perekonomian daerah Indonesia terus bertumbuh, dengan infrastruktur juga 

mengefisiensikan waktu tempuh pengiriman barang dan orang, dengan 

infrastruktur juga dapat membangun daerah-daerah terpencil dan dengan ini 

mengapa Indonesia menjadi Negara yang sangat berkembang dan mengalami 

pertumbuhan ekonomi daerah1. 

Kota Batam adalah salah satu kota industri dan kota perdangan yang 

sangat berkembang dan maju  di Indonesia. Dari segi letak geografis Kota 

Batam sangat di untungkan dalam banyak hal, salah satu yang di untungkan 

dari letak geografis nya tersebut adalah jalur perdagang internasional,karena 

letak Kota Batam sendiri berseberangan dengan Singapore dan sangat dekat 

dengan Malaysia hal itu menjadikan Kota Batam sebagai salah satu kawasan 

perdagangan dan pelabuhan bebas ( Free Trade Zone ). 

																																																								
1 Fabian Januarius Kuwado, “4 Tahun Jokowi-JK dan catatan pembangunan infrastruktur”, 
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-
pembangunan-infrastruktur?page=all, diunduh pada 16 Mei 2019 
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Kota Batam salah satu kota industriyang mengalami banyak 

pembangunan infrastuktur selama 4 tahun terakhir ini. Sehingga dalam hal ini 

menarik peminat pengusaha-pengusahan baru untuk melakukan pembentukan 

perusahaan baru di Kota Batam. 

PT Inlogam Himalaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha pengumpulan scrap Logam dan Non Logam, awal perusahaan ini 

didirikan oleh ABD.KADIR.R sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab 

usaha,  perusahaan ini sendiri telah berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini, 

perusahaan ini beralamat di komplek pasar taman bukit Golf Blok A nomor 5, 

B Blok nomor 5 sampai dengan 6  kelurahan sungai panas, kecamatan Batam 

kota.  

Perusahaan ini memiliki kegiatan yaitu perdagangan besar barang 

bekas dan sisa-sisa tak terpakai, perusahaan ini terletak di daerah yang sangat 

strategis dimana letak perusahaan ini terletak di tengah-tengah keramaian, 

tempat padat penduduk dan letaknya tidak jauh dari perusahaan seperti 

fabrikasi yang terletak di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. 

Dalam sebuah perusahaan penting bagi kita untuk mengetahui bahwa 

jika dalam  suatu perusahaan tentu ada sebuah perjanjian yang di buat di antara 

perusahaan dengan perusahaan dan perusahaan dengan perorangan. Perusahaan 

dan perorangan merupakan kedua subjek dalam sebuah perjanjian. 

Dalam hal membuat suatu perjanjian tentu ada kesepakatan yang di 

buat diantara kedua belah pihak dan fungsi dari perjanjian itu sendiri adalah 

memberikan kewajiban hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi ke-dua 

belah pihak yang melakukan perjanjian itu sehingga dalam hal ini memberikan 
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sanksi bagi salah satu di antara ke-dua belah pihak yang melakukan 

wanprestasi. 

Perjanjian pada dasarnya dibuat untuk melindungi proses berlakukan 

kerja sama antara ke-dua belah pihak,agar di kemudian hari  tidak terjadi 

kejadian merugikan ke-dua belah pihak dengan adanya perjanjian ini dapat di 

jadikan suatu alat bukti apabila di yang akan datang terjadi kejadian yang tidak 

menguntungkan salah satu pihak atau wanprestasi yang di lakukan oleh salah 

satu pihak. 

Didalam Undang-undang KUHPerdata dasar telah mengatur tentang 

perjanjian itu sendiri telah di atur di dalam KUHPerdata Pasal 1313, yang 

berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Menurut kitab 

Undang-undang yang tertulis, jelas bahwa perjanjian ini lahir berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.2 

Awal mula terbentuknya perjanjian itu sendiri di karenakan oleh 

adanya pertentangan didalam kepentingan antara ke-dua belah pihak, 

timbulnya perjanjian kerjasama tersebut karena ke-dua belah pihak harus 

melakukan kerjasama agar dapat memenuhi kepentingan dari masing-masing 

pihak. 

Pada dasarnya sebelum melakukan suatu perikatan perjanjian,ke-dua 

belah pihak harus melakukan negoisasi terlebih dahulu untuk memenuhi 

kepentingan ke-dua belah pihak,maka didalam perjanjian yang dibuat di antara 

																																																								
2Subekti. R, Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001). Hlm. 
31. 
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ke-dua belah pihak dianjurkan untuk melakukan kesepakatan dan negoisasi 

terlebih dahulu sebelum melanjutkanya keproses pembuatan perjanjian. 

Jadi tujuan dari penulisan ini akan membahas tentang perjanjian 

antara PT Inlogam Himalaya dan perorangan selaku pihak ke-dua,PT Inlogam 

Himalaya merupakan suatu perusahaan di  bidang scrap yang  berbentuk 

perseroan terbatas yang bergerak di dalam bidang jasa, perdagangan dan 

perindustrian. Adapun perjanjian kerjasama antara PT Inlogam Himalaya 

dengan perorangantersebut yaitu mengenai PT Inlogam Himalaya selaku pihak 

pertama menyediakan modal dan perorangan  selaku pihak ke-dua 

menyediakan atau menyuplai yang barang yang di tetapkan sebagai objek. 

Sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 499, yang merupakan 

objek dari suatu perjanjian adalah benda, benda merupakan sesuatu yang berguna 

bagi subjek hukum, benda dapat menjadi suatu pokok dimana ke-dua pihak, di 

antara ke-dua pihak merupakan hak milik atas barang tersebut. 

Pada dasarnya benda juga terbagi atas 2 bagian yaitu benda bergerak atau 

tidak tetap dan benda bergerak. Benda bergerak menurut KUHperdata Pasal 509 

benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah, sedangkan 

untuk benda bergerak karena ketentuan Undang-undang telah di atur dalam 

KUHPerdata Pasal 511 yaitu  hak-hak atas benda bergerak contoh saham-saham 

perseroan terbatas, dan hak pakai atas benda bergerak.  

Pada dasarnya benda tidak bergerak terbagi atas 3 yaitu benda tidak 

bergerak menurut sifatnya diatur dalam KUHPerdata Pasal 506 yaitu merupakan 

barang-barang yang melekat diatasnya contoh pohon-pohon dan tanaman yang 
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melekat diatasnya, selanjutnya benda tidak bergerak karena tujuan untuk 

pemakaian bedasarkan KUHPerdata Pasal 507 yaitu barang yang melekat pada 

suatu benda tidak bergerak tertentu yang bertujuan untuk pemakaian contoh 

cermin yang di letakkan di rumah maka ia menjadi benda tidak bergerak namun 

jika tidak di letakkan maka cermin tersebut menjadi sebaliknya yaitu menjadi 

benda bergerak. 

Sedangkan benda tidak bergerak menurut Undang-undang berdasarkan 

KUHPerdata Pasal 508 yaitu benda tidak bergerak yang telah di atur didalam 

Undang-undang misalnya hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak 

pengabdian tanah dan hak pakai hasil, berdasarkan penelitian di atas merupakan 

benda bergerak dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas agar tidak terjadi hal yang tidak di 

inginkan oleh ke-dua pihak di kemudian hari dan berdasarkan latar belakang di 

atas sudah terpenuhi beberapa asas dalam perjanjian yaitu Asas Konsensualitas 

sebagaimana di atur dalam KUHperdata 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian 

dan Asas Kebebasan Berkontrak di atur dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1). 

Pentingnya suatu perjanjian atau kontrak di buat guna untuk membuat 

para pihak yang melakukan perjanjian tersebut mengikat dan memenuhi apa yang 

telah ia perjanjikan dan perjanjian atau kontrak juga merupakan sebuah alat bukti 

tertulis di dalam hukum acara perdata yang mana alat bukti tertulis merupakan 

alat bukti yang sah, alat bukti yang sah di atur dalam Kitab Undang-Undang 

KUHPerdata Pasal 1866 dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement, alat 

bukti yang di maksud dalam pasal tersebut : 
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1. Bukti tulisan 

2. Bukti dengan saksi 

3. Persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah 

Dalam suatu perusahaan yang sedang melakukan kontrak kerjasama 

baik perusahaan dengan perorangan ataupun perusahaan dengan perusahaan, 

perjanjian sangat penting di buat guna untuk menciptakan suatu kepastian 

hukum baik para pihak yang melakukan perjanjian, dengan di buat suatu 

perjanjian tersebut tentu dalam perjanjian tersebut memiliki hak-hak dan 

kewajiban bagi para pihak yang harus di penuhi. 

Namun berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat sah 

sebuah kontrak perjanjian tidak mengharuskan bahwa suatu perjanjian dibuat 

secara tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat 

secara lisan juga mengikat secara hukum, Pacta sun servanda(KUHPerdata 

Pasal 1338). Namun dalam proses pembuktian apabila terjadi suatu perkara 

perdata yang diakibatkan oleh perjanjian penting bagi kita ketahui alat bukti 

dalam proses pembuktian tersebut dapat berupa alat bukti surat maka perlu 

diketahui bahwa suatu kontrak perjanjian saat penting untuk dibuat dalam 

bentuk tertulis, KUHPerdata Pasal 1866. 

Namun berdasarkan hukum perdata Indonesia sendiri pembuktian 

dalam perdata juga dapat dilakukan dengan memanggil saksi apabila dalam 

suatu perjanjian yang dibuat ke-dua belah pihak tersebut mengalami perkara, 

Ondy Phen. Perancangan Perjanjian Kerjasama antara PT Inlogam Himalaya dan Perorangan sebagai 
Supplier, 2019. 
UIB Repository©2019



	

Universitas Internasional Batam 

7	

namun dalam pembuktian dengan mengajukan saksi untuk menguatkan satu 

dalil mengenai perjanjian atau kontrak tersebut seutuhnya tidak cukup untuk 

dapat membuktikan suatu peristiwa atau kontrak perjanjian tersebut ini 

berdasarkan KUHPerdata Pasal 1905 KUHPerdata. 

Berdarkan KUHPerdata Pasal 1905, saksi dinyatakan tidak cukup 

didalam melakukan suatu pembuktian ini dikarekan oleh batas minimal 

pembuktian yaitu bukti saksi paling sedikit dua  orang atau terdapat alat bukti 

lainnya yang dapat mendukung dalam pembuktian tersebut, namun namun 

apabila terjadi suatu persangkaan yang dilakukan oleh para pihak Pasal 173 

HIR, maka hal tersebut yang menjadi dasar saksi tidak cukup dalam melakukan 

pembuktian. 

Dalam Asas Konsesualisme juga mengatur bahwa suatu kesepakatan 

yang telah timbul dan dimuat dalam suatu perjanjian sudah lahir sejak 

tercapainya kata sepakat yang mana apabila suatu kesepakatan telah tercapai 

maka tidak perlu formalitas-formalitas tertentu,terkecuali apabula dalam suatu 

Perundang-undangan memberikan suatu syarat secara formalitas terhadap suatu 

perjanjian tersebut. 

Pentingnya suatu perjanjian dibuat secara tertulis ini berdasarkan Asas 

Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), dengan adanya perjanjian tertulis ini 

dapat memberikan suatu bukti dalam suatu pembuktian didalam persidangan, 

sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang berdasarkan fakta-fakta 

yang ada, apabila dalam suatu perjanjian terjadi suatu pelanggaran atau 

wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka hakim dapat 
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memberikan putusan guna untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi 

untuk membayar ganti rugi. Keputusan ini merupakan jaminan bahwa hak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum. 

Dalam suatu perjanjian atau kontrak apabila terdapat salah satu pihak 

yang melalaikan kewajiban dan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau 

merugikan salah satu pihak maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak 

tersebut telah melakukan wanprestasi, wanprestasi menurut Abdul R Saliman 

yang menyatakan wanprestasi adalah 

“suatu sikap yang di timbulkan oleh seseorang dimana seseorang 

tersebut tidak memenuhi kewajiban atau melalaikan melakukan sesuatu yang 

telah menjadi kewajibannya” 

apabila terjadi suatu wanprestasi yang terjadi terhadap suatu perjanjian 

atau kontrak maka sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

KUHPerdata Pasal 1243 pihak yang melakukan wanprestasi wajib untuk 

mengganti biaya kerugian yang timbul dan berserta bunga karena tidak 

terpenuhinya suatu kewajiban yang menjadi tanggungnya.3 

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas penting bahwa adanya 

suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu perusahaan guna untuk menciptakan 

kepastian hukum dan menjamin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari yang terjadi di antara ke-dua pihak. 

 

																																																								
3Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus , (Jakarta: Kencana, 
2004), hlm. 15	
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Berdasarkan latar belakang tesebut, penulis inginmengaplikasikan 

“PERANCANGAN KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT 

INLOGAM HIMALAYA DAN PERORANGAN SEBAGAI SUPLIER“. 

B. Ruang Lingkup  

Dalam ruang lingkup kerja praktek ini mengisikan tentang pembuat 

perjanjian kerja sama antara PT Inlogam Himalaya dengan perorangan, yang 

dimana PT Inlogam Himalaya merupakan perusahaan di bidang scrap yang 

bekerja sama dengan perorangan, yang dalam isi perjanjian tersebut adalah PT 

Inlogam Himalaya sebagai penerima barang scrap laporan kerja praktek ini 

dibuat berdasarkan tinjauan terhadap Undang-undang KUHPerdata serta 

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. 

C. Tujuan Pokok 

	
Tujuan pokok penulisan proposal kerja praktek ini adalah 

1. memperjelas hak–hak dan kewajiban baik penerima barang maupun 

suplier. 

2. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian dan memberikan solusi penyelesaian sengketa yang jika hal 

tersebut timbul diantara ke-dua belah pihak dikemudian hari. 

D. Luaran Proyek  

Memberikan suatu produk yaitu pembuatan perjanjianyang dapat 

membantu perusahaan dan perorangan  untuk melakukan perjanjian kerjasama 

antara perusahaan dengan perorangan,sehingga dengan ini para pihak yang 
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melakukan perjanjian mengetahui kewajiban dan hak-hak yang harus di 

dapatkan atau kewajiban yang harus dijalankan dan mengetahui bagaimana 

proses berakhirnya perjanjian tersebut 

F. Manfaat Proyek 

Manfaat dalam penulisan proposal kerja praktek ini adalah:  

1. Untuk perusahaan  

Agar dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul 

diantara pihak perusahaan dan perorangan ,dan menjaga hubungan 

baik antara kedua belah pihak sehingga masing masing pihak tidak 

ada yang merasa dirugikan. Agar perusahaan memahami apa hak-hak 

yang harus perusahaan dapat. 

2. Untuk perorangan  

Agar perorangan mengerti akan kewajiban-kewajiban yang 

harus dijalankan sehingga tidak terjadi wanprestasi dikemudian 

harinya, dan tetap memiliki hubungan baik antara pihak perusahaan 

dengan perorangan. 

3. Untuk penulis  

Agar penulis memiliki sebuah wawasan dan penyelesaian 

apabila timbul sengketa diantara perjanjian kerjasama antara 

perusahaan dengan perorangan,yang akan berguna untuk kemudian 

harinya dalam perkuliahan,praktek kerja dan dapat 

mengimplementasikannya. 
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4. Untuk Khazanah Keilmuan 

untuk khazanah keilmuan memberikan wawasan tentang 

pentingnya nilai-nilai dalam suatu kontrak perjanjian dibuat dan 

sebagai bahan referensi untuk dapat memperkaya penelitian yang akan 

diteliti oleh khazana keilmuan. 
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