
 

13                    Universitas Internasional Batam 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Landasan Konseptual 

 

 

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 

Perjanjian dapat diartikan menjadi suatu keadaan antar 

mereka yang sepakat atau berjanji untuk melakukan suatu 

prestasi. Pada Pasal 1313 KUHPer perjanjian dinyatakan 

sebagai suatu keadaan dimana satu pihak mengikat diri dengan 

pihak lainnya. Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang 

dilakukan secara tertulis tentang hak maupun kewajiban pihak-

pihak.
15

 Pada Bab III KUH Perdata diatur mengenai perikatan 

yang bersifat terbuka. Perikatan memiliki pengartian atau 

cakupan yang luas dibandingkan dengan perjanjian dikarenakan 

perikatan dalam hal ini tidak hanya tentang ikatan hukum yang 

tidak bersumber dari perjanjian namun merupakan perikatan 

yang bersumber dari UU. Mengenai definisi dari perikatan 

sendiri terdapat banyak pendapat para ahli yang berbeda-beda. 

Menurut Subekti, perikatan merupakan hubungan 

hukum bagi pihak yang bersangkutan yang berisi tentang hak 

maupun kewajiban untuk memenuhi suatu pekerjaan.
16

 Namun 

                                                             
15

 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 

1998), hal. 6.  
16

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1998), hal. 1.  
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menurut A. Pittlo dalam buku Setiawan dijelaskan bahwa 

perikatan merupakan suatu ikatan hukum yang terjadi antara 

pemberi kerja dengan penerima kerja yang terdiri atas kreditur 

dan debitur akan suatu prestasi.
17

 Melalui perjanjian tersebut, 

adanya suatu hubungan antara para pihak tersebut yang saling 

terikat satu sama lain. Dalam hubungan kerja sering kita jumpai 

yang namanya perjanjian kerja, yang ada dalam UUK bahwa 

Perjanjian Kerja merupakan perikatan antara penerima kerja dan 

perusahaan yang didalamnya terdiri dari hak maupun kewajiban 

beserta syarat-syarat kerja. 

Adapun tujuan dibuatnya suatu perjanjian yakni 

Pertama, agar mengetahui apa yang diperjanjikan serta kapan 

dan dimana suatu perjanjian tersebut dilakukan; Kedua, agar 

mengetahui siapa pihak yang mengikat diri pada perjanjian 

tersebut; Ketiga, agar mengetahui hak dan kewajiban bagi 

mereka yang mengikat diri serta ketentuan yang dilarang dalam 

perjanjian; Keempat, agar mengetahui syarat berlakunya 

perjanjian; Kelima, agar mengetahui bagaimana cara 

penyelesaian para pihak jika terjadi suatu perselisihan; Keenam, 

agar mengetahui masa berlakunya suatu perjanjian dan apa yang 

menyebabkan perjanjian tersebut berakhir; Ketujuh, agar 

memantau apakah para pihak telah menyelesaikan pekerjaan 

atau prestasinya atau melakukan wanprestasi; Kedelapan, agar 

                                                             
17

 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Jakarta : Bina Cipta, 1988), hal. 2.  
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dapat dijadikan alat bukti apabila adanya permasalahan atau 

adanya salah satu pihak yang wanprestasi, sehingga perjanjian 

tersebut dapat dijadikan alat bukti atas permasalahan tersebut.
18

 

Dalam Pasal 1313 serta 1314 KUHPer, perjanjian 

tersebut dapat bersifat individu atau memihak satu orang 

dikarenakan hanya satu orang yang melakukan suatu prestasi 

atau kedua belah pihak saling melakukan prestasi. Adapun 

tujuan dari perjanjian adalah mengatur suatu hubungan kerja 

secara privat dimana para pihak yang menandatangani perjanjian 

tersebut saja yang saling terikat satu sama lain. Dan apabila 

timbul suatu permasalahan maka perjanjian yang ditandatangani 

dapat dijadikan bukti bahwa mereka memiliki suatu ikatan 

hukum, dikarenakan perjanjian dapat membuktikan bahwa para 

pihak tersebut memiliki hubungan hukum dan didalam 

perjanjian diatur hal yang dilanggar maupun hal yang harus 

dilaksanakan.  

Menurut Subekti, ada tiga macam perjanjian 

diantaranya: Pertama, perjanjian yang dibuat untuk 

menyerahkan ataupun memberikan suatu barang; Kedua, 

perjanjian yang dibuat untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu; Ketiga, perjanjian yang dibuat untuk tidak melakukan 

suatu hal. Perjanjian adalah suatu keadaan untuk melakukan 

sesuatu, sebagaimana pada Pasal 1338 KUHPer yaitu perjanjian 

                                                             
18

 Hassanudin Rahman, Contract Drafting (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4. 
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yang dapat dijadikan UU bagi mereka yang menyepakati dan 

untuk mengakhiri suatu perjanjian hanya bisa dilakukan jika 

melalui persetujuan karyawan ataupun perusahaan atau melalui 

pengadilan dinyatakan telah berakhir serta pihak yang 

menyepakati harus menepati apa yang telah mereka 

diperjanjikan.  

Adapun fungsi dari perjanjian yakni fungsi yuridis serta 

fungsi ekonomis. Pada fungsi yuridis merupakan suatu hal yang 

memberikan suatu hal yang pasti bagi mereka yang terikat. Dan 

fungsi ekonomis adalah memberikan peningkatan nilai 

kegunaan dengan mengerakan sumber dayanya. Adapun 

konsekuensi jika suatu perjanjian melanggar ketentuan untuk 

dinyatakan sahnya yaitu Pertama, perjanjian dinyatakan batal 

dan dianggap tidak pernah dibuat dikarenakan syarat objektif 

tersebut tidak terpenuhi yakni syarat hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal; Kedua, dapat dibatalkan yaitu menyatakan 

pembatalan terhadap hakim dikarenakan syarat subjektif 

tersebut tidak terpenuhi yakni adanya kesepakatan dan cakap 

dalam berbuat sesuatu; Ketiga, perjanjian tersebut dinyatakan 

tidak dapat diberlakukan dikarenakan belum memperoleh 

kekuatan hukum yang seharusnya ada. Dapat dilaksanakan 

apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Contohnya 

jika perjanjian dibuat secara lisan dapat dilaksanakan apabila 

para pihak telah membuatnya secara tertulis; Keempat, sanksi 
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administratif, apabila tidak terpenuhinya persyaratan 

administratif akan dikenakan sanksi administratif saja seperti 

meminta perizinan terhadap pihak yang berwenang.  

Perjanjian pada umumnya merupakan suatu persetujuan 

yang tidak diatur dibuat sesuai bentuk tertentu sehingga dapat 

dibuat baik secara lisan maupun tertulis oleh mereka yang 

berjanji untuk melakukan suatu hal yang disepakati. Ketentuan 

dalam pembuatan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis 

memiliki fungsi sebagai alat bukti jika dikemudian hari 

timbulnya permasalahan ataupun perselisihan bagi mereka yang 

membuat perjanjian. Perjanjian tersebut harus didasari dengan 

sepakat agar timbulnya suatu perbuatan atau akibat hukum 

untuk melaksanakan suatu hak dan kewajiban. Namun adapun 

beberapa ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam UU 

yang apabila tidak tercapai akan berakibat perjanjian tersebut 

dinyatakan batal demi hukum ataupun tidak sah.   

Setelah penjelasan mengenai pengertian dari perjanjian 

di atas, adapun hal yang perlu diketahui bahwa syarat agar 

perjanjian dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat maka 

syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi dan apabila tidak 

terpenuhi maka akan berakibatkan perjanjian tersebut batal demi 

hukum ataupun tidak sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 
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KUHPer yang terdiri dari:
19

 Pertama, adanya kata sepakat yang 

mengikat bagi mereka yang bersangkutan. Melalui syarat 

pertama ini mereka dalam membuat perjanjian memiliki 

kebebasan dalam memasukan hal-hal yang terkandung 

didalamnya, dengan kata lain mereka harus sepakat dalam hal-

hal yang tercantum dalam perjanjian yang akan dilakukan. 

Apabila mereka tidak diberikan kebebasan dalam menentukan 

isi dari perjanjian dan isinya berupa hasil dari unsur paksaan, 

unsur kekeliruan ataupun unsur penipuan, dikecualikan jika 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka para 

pihak dapat menuntut agar perjanjian tersebut dibatalkan. 

Kedua, mereka telah cakap dalam membuat perikatan. Cakap 

yang dimaksud ialah mereka yang telah memenuhi syarat 

menurut hukum, adapun beberapa ketentuan pada Pasal 1330 

KUHPer mengenai seseorang yang dianggap belum boleh dalam 

membuat perikatan diantaranya seseorang yang belum dewasa, 

yang masih berada dibawah pengawasan, serta orang yang 

ditetapkan dalam UU yang dilarang untuk membuat perjanjian. 

Selain yang tertera dalam pasal tersebut, maka orang tersebut 

dianggap telah cakap dalam membuat perikatan. Ketiga, adanya 

hal tertentu yang merupakan objek dari perjanjian. Dalam 

ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian 

                                                             
19

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya 

Paramita, 2001), hal. 339.  
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diharuskan untuk memiliki pokok barang atau setidaknya jenis 

perjanjian tersebut ataupun jumlah barang yang dapat dihitung. 

Keempat, adanya klausa halal yang berarti tidak boleh 

melanggar ketentuan yang ada maupun norma-norma yang 

diatur.  

 

2. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yaitu sumber hukum yang bersifat 

individu dan belum ada aturan mengenai perjanjian kerja yang 

diatur secara khusus. Perjanjian kerja yakni suatu keadaan 

dimana antara karyawan dengan pengusaha memiliki hubungan 

hukum yang terjadi dikarenakan perjanjian kerja tersebut. Pada 

Pasal 1601 a KUHPer yang menjelaskan perjanjian kerja 

merupakan penerima kerja yang mengikatkan diri dengan 

pemberi kerja untuk melakukan suatu prestasi untuk menerima 

suatu imbalan atau upah. Pada Pasal 1 ayat 15 UUK 

menjelaskan suatu ikatan kerja yang diartikan oleh suatu 

hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang 

berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur upah, perintah 

dan pekerjaan. Menurut Imam Soepomo, suatu ikatan kerja 

merupakan hubungan yang ada pada karyawan dan pemberi 
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kerja setelah adanya perjanjian kerja yang telah disetujui 

mereka.
20

  

Perjanjian kerja yang ada dalam UUK diartikan sebagai 

perjanjian yang berisi tentang syarat kerja serta hak maupun 

kewajiban bagi mereka yang menandatangani perjanjian tersebut 

yang diatur dalam Pasal 1 angka 14. Serta pengertian dari 

hubungan kerja diatur dalam Pasal 15 yakni hubungan antara 

pengusaha dan karyawan yang meliputi unsur dari suatu 

pekerjaan, pengupahan dan sebagainya. Perjanjian kerja 

memiliki sifat yang mengikat, yakni perjanjian yang telah 

disetujui oleh mereka yang melahirkan hak maupun kewajiban. 

Isi dari perjanjian yang mengikat harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan dalam perjanjian. Apabila tidak menerima 

haknya maka pihak tersebut dianggap telah wanprestasi atau 

lalai dalam menjalankan tugasnya. Dan apabila pihak lain 

merasa dirugikan maka dapat menuntut kerugian tersebut, 

adapun tuntutan atau ganti rugi diatur di dalam Pasal 1243 

KUHPer mengenai ganti rugi. Setelah penjelasan mengenai 

definisi perjanjian kerja, adapun beberapa unsur perjanjian kerja 

yang harus dipenuhi diantaranya:
21

 Pertama, adanya suatu 

pekerjaan yakni suatu hal yang dilakukan oleh pemberi kerja 

dan bersifat individu. Dalam perjanjian kerja tersebut harus 

                                                             
20

 Dewa Gede Atmadja, “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum,” Kertha Wicaksana 12, no. 2 

(2018): hal. 146. 
21

 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 

28. 
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adanya suatu kontrak yang berisi pekerjaan apa yang dikerjakan 

atau dilakukan oleh penerima kerja. Unsur pekerjaan ini 

merupakan suatu objek yang ada dalam perjanjian antara 

karyawan dan perusahaan yang akan memiliki akibat hukum 

bagi pihak yang menandatangani. Kedua, adanya arahan yang 

dilakukan oleh pemberi kerja. Melalui hal ini pekerjaan yang 

dilakukan harus didasari kesepakatan yaitu penerima kerja harus 

patuh pada perintah dari pemberi kerja yang merupakan atasan 

dari penerima kerja. Dengan adanya ketentuan ini, pekerja yang 

berada dalam pengawasan pemberi kerja tidak dinyatakan secara 

jelas mengenai pengawasan dari pemberi kerja namun 

diwajibkan untuk patuh terhadap atasan dikarenakan apabila 

tidak adanya kepatuhan tersebut maka tidak ada kesepakatan 

antara karyawan dengan perusahaan.  Ketiga, adanya unsur 

mengenai pengupahan. Upah merupakan hasil atau imbalan dari 

pengusaha kepada karyawan atas kesepakatan yang 

dilakukannya. Pada Pasal 1 angka 30 dalam UUK bahwa hak 

dari penerima kerja dinyatakan dalam bentuk imbalan sesuai 

dengan yang ada dalam perjanjian kerja. Sehingga adanya istilah 

mengenai upah minimum yang merupakan ketentuan dari 

pemerintah dalam hal pemberian upah dengan ketentuan 

minimal jumlah upah yang harus diberikan kepada penerima 

kerja jika pekerjaan tersebut telah selesai. Aturan dalam sistem 

pengupahan didasari oleh waktu ataupun hasil dari pekerjaan 

Sisca Veronica. Penerapan Mengenai Perjanjian Kerja dalam PT Universal Prima Solusindo. 2019 
UIB Repository©2019



22 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

yang mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang berlaku 

ataupun kebiasaan dalam masyarakat. Keempat, adanya unsur 

jangka waktu yaitu dalam menjalankan suatu hal yang harus 

selesai sesuai ketentuan yang disepakati. Dalam membuat 

perjanjian harus ditentukan jam kerja yang jelas sehingga 

penerima kerja harus menaati ketentuan tersebut sesuai yang 

tertera dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. Dalam 

menjalankan suatu pekerjaan harus sesuai dengan isi dari 

perjanjian yang telah disepakati serta tidak diperbolehkan 

bertentangan dengan aturan yang berlaku.   

Dalam BAB IX mengenai hubungan kerja diatur 

mengenai syarat yang harus tercapai agar perjanjian dinyatakan 

sah dan memiliki kekuatan hukum dijelaskan dalam Pasal 52 

ayat 1 UUK yaitu perjanjian kerja diterapkan harus sesuai 

dengan dasar: Kesepakatan dari mereka yang bersangkutan, 

adapun maksud diatas adalah para pihak harus sepakat atau 

setuju dalam suatu hal yang disepakati dengan dituangkan dalam 

perjanjian.
22

 Kata sepakat diartikan sebagai suatu tindakan 

dimana antara para pihak yang terlibat memiliki tujuan atau 

kepentingan yang berbeda namun disatukan dalam suatu titik 

temu yang berupa perjanjian. Para pihak telah cakap untuk 

melakukan sesuatu, cakap diartikan sebagai orang yang telah 

                                                             
22

 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2013), hal. 129. 
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dinyatakan dapat bertanggung jawab akan segala perbuatannya, 

dikecualikan orang yang belum meranjak dewasa, dibawah 

pengampuan serta yang dilarang dalam undang-undang. Pada 

Undang-Undang Perkawinan cakap merupakan kemampuan 

untuk melakukan segala sesuatu yang dapat menimbulkan suatu 

akibat. Selain itu, maka yang diberikan hak untuk melakukan 

perbuatan hukum dapat membuat perjanjian. Adanya hal-hal 

yang diperjanjikan, yang dimaksud hal-hal yang diperjanjikan 

adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian serta 

disepakati oleh para pihak. Hal tertentu tersebut harus berupa 

objek yang dirincikan secara jelas didalam perjanjian tersebut. 

Sebab yang halal, yang dimaksud dari sebab yang halal adalah 

ketentuan yang berupa objek dalam perjanjian bukan merupakan 

objek yang dilarang oleh hukum atau berlawanan dengan 

hukum. Pada klausa yang halal ini berisi isi dan tujuan dalam 

perjanjian yang harus dicapai oleh mereka yang bukan 

merupakan hal yang dilarang atau berlawanan dengan aturan 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPer. 

Keempat syarat diatas harus dipenuhi agar perjanjian tersebut 

dianggap sah. Jika keempat syarat tersebut tidak tercapai maka 

perjanjian tersebut akan dianggap tidak sah sehingga perjanjian 

tersebut dapat dinyatakan batal oleh mereka yang 
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menandatanganinya melalui pengajuan pembatalan melalui 

pengadilan.
23

 

Adapun asas-asas suatu perjanjian merupakan 

perumusan masalah yang menjadi dasar untuk menjabarkannya 

ke dalam hukum positif yakni:
24

  

a. Asas Bebas Berkontrak 

Asas ini merupakan suatu freedom yang diberikan bagi 

mereka untuk membuat suatu persetujuan mulai dari 

bentuk, isi serta mereka yang terlibat namun tidak 

melanggar dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 

1338 ayat 1 KUHPer yakni semua persetujuan yang 

telah dibuat secara sah diberlakukan sebagai aturan 

bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kebebasan 

berkontrak disini dimaksud bahwa mereka yang 

bersangkutan memiliki kebebasan dalam menentukan 

isi persetujuan yang akan disetujui oleh para pihak 

namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja sama maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

 

                                                             
23

 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hal. 1. 
24

 R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur, 1993), hal. 11. 
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b. Asas Konsensual  

Dengan adanya kesepakatan maka para pihak dapat 

membuat perjanjian.
25

 Perjanjian yang dianggap sah 

adalah perjanjian yang telah mengikuti 4 syarat 

tersebut, serta memiliki akibat hukum bagi mereka. 

Pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPer adapun salah satu dari 

syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang 

memiliki arti bahwa perjanjian tersebut terjadi apabila 

adanya kesepakatan antar pihak tanpa harus ada 

perbuatan hukum yang lain kecuali perjanjian yang 

disepakati bersifat formal. Tanpa adanya suatu 

kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak akan pernah 

dapat dibuat dan jika tidak terpenuhinya salah satu 

syarat agar sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut 

dalam dibatalkan ataupun batal demi hukum sehingga 

diwajibkan untuk adanya kesepakatan bagi para pihak. 

 

c. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak 

Pada asas ini, pihak diwajibkan untuk melakukan apa 

yang telah dituangkan ke dalam kontrak yang telah 

dibuat. Asas ini dikenal juga sebagai asas pacta sun 

servanda yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) dalam 

                                                             
25

 M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak,” 

SUHUF 26, no. 1 (Mei 2014): hal. 51. 
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KUHPer yakni memiliki ketentuan secara imperatif 

bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar menjadi suatu aturan bagi 

mereka yang menyepakatinya. Asas ini juga mengenai 

terikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah bagi 

para pihak yang mengikat dan berlaku sesuai undang-

undang. Para pihak yang telah sepakat dengan 

perjanjian tersebut maka diwajibkan untuk memenuhi 

seluruh ketentuan yang telah disampaikan dalam 

perjanjian kerja seperti pengusaha diwajibkan untuk 

memberikan upah kepada pekerja jika pekerja telah 

menyelesaikan pekerjaannya serta pekerja diwajibkan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selama 

pekerjaan tersebut belum selesai maka hubungan kerja 

tersebut masih terikat satu sama lain. 

 

d. Asas Keseimbangan  

Dalam kontrak, antara para pihak harus memiliki asas 

keseimbangan dimana dimaksud agar para pihak 

seimbang posisinya dalam membuat kontrak. 

Dikarenakan para pihak yang menyepakati perjanjian 

tersebut saling membutuhkan satu sama lain maka 

diharuskan para pihak memiliki posisi yang seimbang, 

maksud dari posisi yang seimbang adalah saling 
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menguntungkan satu sama lain walaupun disini pekerja 

harus mendengarkan perintah dari pengusaha namun 

pengusaha juga harus menghormati ataupun 

menghargai setiap pendapat dari pekerja. 

 

e. Asas Kepribadian 

Pada Pasal 1315 KUH Perdata dinyatakan bahwa 

seseorang tidak dapat membuat suatu perjanjian selain 

untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan pada Pasal 1340 

KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya 

berlaku bagi para pihak yang menyepakatinya. Namun 

terdapat pengecualian pada Pasal 1317 KUH Perdata 

bahwa perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak 

ketiga, untuk kepentingan sendiri atau atas dasar 

pemberian orang lain.  

 

f. Asas Kepatutan 

Asas ini dinyatakan agar para pihak dalam membuat 

kontrak harus adil terhadap satu sama lain, yang 

dimaksud dengan adil adalah dalam hal hubungan 

kerja, hak maupun kewajiban para pihak.  
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g. Asas Ganti Kerugian 

Adapun asas ganti kerugian ini dibuat apabila salah satu 

pihak dirugikan sehingga dapat menuntut ganti rugi 

atas kerugian yang dialami. Mengenai ganti rugi 

tersebut dicantumkan dalam perjanjian kerja.  

 

h. Asas Ketepatan Waktu  

Asas ini digunakan untuk mengetahui kapan kontrak 

tersebut berakhir, dan apabila hal yang diperjanjikan 

tidak selesai sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan maka dapat dinyatakan pihak tersebut telah 

wanprestasi.  

 

i. Asas Itikad yang Baik 

Pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa 

perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik, yang 

dimaksud itikad baik adalah pada subjek maupun 

keadilan untuk menilai suatu keadaan. Secara objektif, 

itikad baik merupakan suatu perjanjian yang harus 

didasari norma yang ada dalam masyarakat.   

 

Mengenai bentuk perjanjian tidak dinyatakan secara 

khusus dalam suatu aturan. Dalam UUK mengatur bahwa 

perjanjian dapat dibuat baik tertulis maupun lisan. Para pihak 
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diberikan kebebasan dalam hal bentuk perjanjian sesuai dengan 

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk 

perjanjian secara lisan yaitu surat yang dibuat oleh para pihak 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bentuk 

lainnya secara tertulis yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani 

para pihak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun walaupun terdapat dua bentuk perjanjian, dianjurkan 

menerapkannya secara tertulis agar adanya perlindungan 

hukum.
26

 Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 51 ayat 1 yakni 

prinsip dalam perjanjian dibuat secara tertulis namun 

dikarenakan terdapat masyarakat yang beragam-ragam maka 

dapat dibuat perjanjian secara lisan.  

Pada Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan 

mengatur tentang muatan dalam perjanjian yang terdiri dari: 

nama, alamat perusahaan, serta jenis usaha; nama, jenis kelamin, 

umur serta alamat pekerja; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat 

pekerjaan; besarnya upah serta cara pembayaran; syarat-syarat 

kerja yang terdiri dari hak serta kewajiban pemberi kerja serta 

penerima kerja; jangka waktu berlakunya suatu perjanjian; 

tempat serta tanggal perjanjian; tandatangan para pihak dalam 

perjanjian.  

Melihat dari jangka waktu berakhirnya suatu perjanjian 

kerja maka terdapat 2 jenis perjanjian kerja diantaranya: 

                                                             
26

 Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional (Jakarta: PPM, 2001), hal. 1. 
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Pertama, apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara terus-

menerus dengan jangka waktu yang tidak menentu. Kedua, 

pekerjaan yang diperlukan jangka waktu tertentu yang pendek. 

Berdasarkan jenis tersebut, terdapat dua macam perjanjian kerja 

yang dapat mengakibatkan akibat hukum yang berbeda sesuai 

dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut 

diantaranya: 

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang 

dibuat dengan jangka waktu tertentu untuk suatu 

hubungan kerja dalam waktu tertentu. Bila masa 

berlakunya sudah habis maka ikatan kerja serta 

perjanjian kerja tersebut telah berakhir sehingga ikatan 

antara karyawan dengan perusahaan telah putus seperti: 

pekerjaan yang sifatnya temporer atau sekali selesai; 

pekerjaan yang dapat dinyatakan selesai paling lama 3 

tahun atau tidak lama; pekerjaan musiman; pekerjaan 

yang berhubungan dengan produk baru atau 

kegiatannya masih baru atau masih dalam tahap 

percobaan.  

Perjanjian ini dibuat untuk memberikan 

perlindungan terhadap pekerja sebagai dasar 

pertimbangan supaya tidak adanya pengangkatan 

pekerja yang dilakukan sesuai bentuk perjanjian kerja 

Sisca Veronica. Penerapan Mengenai Perjanjian Kerja dalam PT Universal Prima Solusindo. 2019 
UIB Repository©2019



31 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

waktu tertentu yang sifatnya secara terus-menerus yang 

merupakan pekerjaan permanen. Perlindungan hukum 

yang dimaksud untuk memberikan suatu kepastian 

umum bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang 

terus-menerus yang tidak memiliki batasan mengenai 

jangka waktu pada perjanjian.  

PKWT tidak dapat dibuat untuk pekerja yang 

sifatnya tetap namun PKWT tersebut dapat 

diperbaharui. PKWT tersebut diwajibkan dibuat dalam 

bentuk tertulis untuk menjamin apabila terjadi suatu 

sengketa, serta tidak diperbolehkan masa percobaan 

apabila ada masa percobaan maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum.  

Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu 

paling lama satu tahun, apabila ingin perpanjang paling 

lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja tersebut 

berakhir. Apabila salah satu dari mereka mengakhiri 

perjanjian kerja tersebut maka pihak yang satu lagi  

harus membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan 

tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 62 Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 56 ayat 2 

Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan yang 
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didasari jangka waktu perjanjian dan tidak diadakan 

untuk pekerjaan yang sifatnya permanen.
27

 

b. Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) 

Melalui perjanjian kerja ini merupakan 

perjanjian yang dibuat untuk hubungan kerja yang 

bersifat tetap. Dalam perjanjian ini diperbolehkan untuk 

membuat masa percobaan selama 3 bulan, namun 

dilarang memberikan pengupahan dibawah ketentuan 

upah yang diatur. Apabila melewati periode tiga bulan 

tersebut, maka penerima kerja menjadi karyawan tetap 

yang diatur dalam aturan yang berlaku baik perusahaan 

maupun antar perusahaan. PKWTT ini dapat dibuatkan 

baik secara lisan maupun tertulis.  

 

Adapun kewajiban para pihak diantaranya:  

a. Kewajiban Bagi Pekerja 

Adapun dalam UUK diatur mengenai kewajiban 

pekerja yakni: dapat melakukan pekerjaan sesuai 

dengan yang telah dijanjikan pekerja sesuai dengan isi 

perjanjian wajib melakukan perjanjian namun dalam 

Pasal 1603 a KUH Perdata diatur bahwa dikarenakan 

alasan tertentu maka ketentuan tersebut 

                                                             
27

 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 6. 
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dikesampingkan; dalam melakukan pekerjaan harus 

melalui izin dari perusahaan; menaati peraturan yang 

disepakati dalam melaksanakan pekerjaannya dalam 

melakukan suatu pekerjaan pekerja wajib menaati 

peraturan yang diberikan oleh pengusaha. Aturan 

tersebut seharusnya dicantumkan dalam peraturan 

perusahaan namun tidak diperbolehkan bertentangan 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku; bagi pekerja 

yang tinggal dengan pengusaha wajib mematuhi tata 

tertib dari pengusaha mengenai rumah tangga tersebut.  

 

b. Kewajiban Bagi Pengusaha 

Adapun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur 

mengenai kewajiban pengusaha yakni:  Memberikan 

upah pada pekerja, menurut Pasal 1 angka 30 

Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa upah 

merupakan hak bagi pekerja yang harus diterima dan 

dinyatakan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari 

pengusaha sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian 

kerja. Dengan demikian upah merupakan hak bagi 

pekerja yang ditentukan sehingga merupakan suatu 

kebijakan untuk memberikan perlindungan pada 

pekerja. Adapun pada Pasal 88 ayat (3) bahwa 

ketentuan pengupahan terdiri dari: upah minimum; 
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upah bagi pekerja lembur; upah bagi yang berhalangan 

masuk kerja; upah bagi pekerja yang memiliki kegiatan 

di luar pekerjaannya; upah apabila hak waktu 

istirahatnya digunakan untuk bekerja; cara pembayaran 

upah dan bentuk upah; denda upah; ketentuan 

perhitungan upah; strukturnya; upah yang berhubungan 

dengan pesangon; perhitungan potongan upah yang 

berhubungan dengan pajak; Memberikan cuti, pihak 

pemberi kerja wajib memberikan cuti tahunan kepada 

penerima kerja sebanyak 12 hari kerja serta pekerja 

berhak memberikan cuti panjang sebanyak 2 bulan 

apabila bekerja secara terus-menerus selama 6 tahun 

bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 

ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan; Mengurus 

Pengobatan, adapun perlindungan hukum yang dibuat 

apabila tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, 

kematian, sakit dengan jaminan berupa jamsostek 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jamsostek. 

Adapun dua macam perjanjian kerja yaitu secara 

perorangan dengan secara serikat antara pekerja dan buruh. 

Pemberi kerja diberi kebebasan dalam membuat perjanjian kerja 

baik lisan maupun tertulis. Namun jika dibuat secara lisan maka 

perusahaan tidak dapat mengetahui hak maupun kewajibannya 

serta dapat menyulitkan penerima kerja apabila terjadi 

Sisca Veronica. Penerapan Mengenai Perjanjian Kerja dalam PT Universal Prima Solusindo. 2019 
UIB Repository©2019



35 
 

                    Universitas Internasional Batam 
 

perselisihan atau permasalahan atas hubungan kerja tersebut. 

Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mengenai surat pengangkatan yang dibuat 

secara lisan dianggap kurang efektif dikarenakan tidak ada 

sanksi yang diatur serta tidak ditentukan secara jelas kapan 

hubungan kerja tersebut dimulai sehingga dapat menguntungkan 

pemberi kerja. Sehingga diperlukan perjanjian kerja yang dibuat 

secara perorangan yang mengatur tentang hak maupun 

kewajiban beserta syarat-syarat kerja agar adanya perlindungan 

hukum jika terjadi suatu perselisihan ataupun permasalahan.  

Akibat hukum dalam perjanjian yakni dengan adanya 

hak dan kewajiban, diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata 

yakni; Perjanjian yang mengikat pada para pihak, yaitu para 

pihak membuat suatu perjanjian yang dibuat secara umum 

dikarenakan mereka memperoleh hak dari seseorang dan pihak 

ketiga yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut 

dibuat secara khusus untuk memperoleh hak dari seseorang 

secara khusus. Sesuai dengan pada Pasal 1340 ayat 1 KUH 

Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para 

pihak yang membuat dan menyepakatinya. Perjanjian mulai 

berlaku dilihat dari jenisnya: perjanjian konsensual yaitu berlaku 

bila telah disepakati oleh para pihak; perjanjian riil yakni 

berlaku setelah adanya penyerahan barang atau sepakat dan 

bersamaan menyerahkan barang; perjanjian formal yakni ketika 
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perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh para pihak yang 

membuat perjanjian dan dibuat dalam bentuk tertulis; 

Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak dapat 

ditarik atau dibatalkan secara sepihak dikarenakan telah 

disepakati secara bersama; Perjanjian yang telah dibuat 

harus dijalankan dengan itikad baik yaitu berdasarkan prinsip 

keadilan, kepatutan dan sebagainya sesuai dengan Undang-

Undang. Pada Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian dianggap sah 

dan dijalankan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang 

membuatnya dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang 

mengikat dan memaksa untuk melakukan apa yang diperjanjikan 

dan memberikan kepastian hukum pada para pihak yang 

menjalankannya. Dan pada Pasal 1339 KUH Perdata tidak 

hanya perjanjian tersebut bersifat mengikat namun juga 

dijalankan oleh kepastian, kebiasaan dan Undang-Undang.   

Setelah mengetahui akibat-akibat hukum dengan 

dibuatnya perjanjian, maka terdapat isi perjanjian yang sering 

disebut sebagai inti perjanjian yang mencakup semua hal yang 

mereka sepakati namun tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Isi dari perjanjian kerja tersebut 

merupakan kewajiban-kewajiban maupun hak bagi pekerja 

untuk melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan imbalan 

berupa upah yang harus dipatuhi oleh para pihak yang telah 
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menyetujuinya.
28

 Antara pemberi kerja dengan penerima kerja 

timbulnya hubungan kerja jika perjanjian kerja tersebut telah 

ada. Dengan adanya perjanjian kerja menyatakan bahwa 

perjanjian kerja menimbulkan kewajiban suatu pihak untuk 

melakukan pekerjaan, bedanya dengan perjanjian perburuhan 

yang menimbulkan suatu pihak untuk melakukan pekerjaan 

tetapi harus memuat syarat perburuhan didalam perjanjian 

tersebut.  

Hubungan kerja yang ditimbulkan pada umumnya 

memiliki sifat bahwa penerima kerja bekerja dibawah pimpinan 

pemberi kerja, perjanjian kerja juga memuat ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan hubungan kerja seperti hak 

dan kewajiban antara karyawan dengan perusahaan. Ketentuan 

terkait perusahaan dapat dicantumkan dalam peraturan sepihak 

yang disebut dengan peraturan perusahaan ataupun tertera dalam 

peraturan kerjasama.  

Suatu hubungan kerja dikatakan berakhir dalam 

perjanjian kerja jika: Penerima kerja meninggal dunia, 

perjanjian kerja akan berakhir jika penerima kerja meninggal 

dunia, namun apabila pemberi kerja meninggal dunia tidak 

mengakibatkan suatu perjanjian kerja tersebut berakhir. Begitu 

juga dengan adanya peralihan hak dikarenakan waris atau hibah 

                                                             
28

 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Penerbit Djambatan, 

1971), Hal. 39. 
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maupun adanya penjualan, dan penerima kerja menjadi 

tanggung jawab pemberi kerja yang baru tanpa menghilangkan 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja; Jangka waktu 

perjanjian kerja telah berakhir; Adanya putusan dari 

pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja 

tersebut telah dibatalkan atau berakhir dengan memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, ataupun dikarenakan objek yang 

diperjanjikan telah berakhir; Adanya suatu kerjadian yang 

tertera dalam  perjanjian yang dapat mengakibatkan 

berakhirnya perjanjian kerja.  
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B. Landasan Yuridis 
 

 

Dalam landasan yuridis terdapat beberapa dasar hukum ataupun 

peraturan yang mengatur tentang perjanjian kerja. 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dalam Pasal 1333 dinyatakan bahwa persetujuan merupakan 

suatu keadaan bahwa para pihak saling mengikatkan diri. Pada 

buku III Bab 7A berisi tentang ketentuan umum pada Pasal 

1601-1601c. pada Pasal 1601d-1601x mengatur tentang 

persetujuan perburuan, pada Pasal 1602a-1602z mengatur 

tentang kewajiban pengusaha, pada Pasal 1603a-1603d 

mengatur tentang kewajiban pekerja, pada Pasal 1603e-1603w 

mengatur tentang berakhirnya hubungan kerja dan pada Pasal 

1603x1603z berisi tentang ketentuan penutup. Adapun syarat 

agar persetujuan tersebut dianggap sah diatur dalam Pasal 1320 

yang terdiri dari: adanya kesepakatan antar para pihak, para 

pihak cakap dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu 

persoalan tertentu, tidak adanya sebab yang melanggar 

ketentuan yang berlaku. Pada Pasal 1330 diatur mengenai 

ketentuan bahwa seseorang tidak dapat membuat suatu perikatan 

seperti seseorang belum dewasa, masih di bawah pengampuan 

dan perempuan yang sudah menikah atau seseorang yang 

dilarang dalam ketentuan yang berlaku. Melalui beberapa 
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penjelasan terkait perjanjian kerja bahwa perjanjian harus 

diterapkan dengan memenuhi syarat yang ditentukan serta tidak 

bertentangan dengan para pihak.  

 

2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan 

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

mengatur tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan 

pekerja yang didasari oleh perjanjian kerja yang memiliki unsur 

pekerjaan, upah maupun perintah. Pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan memiliki XVIII Bab dan 193 Pasal. Dan pada 

Bab IX diatur mengenai hubungan kerja, pada Pasal 50 

dinyatakan bahwa hubungan kerja terjadi dikarenakan adanya 

suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. 

Sehingga dapat dikatakan perjanjian kerja melahirkan suatu 

hubungan kerja dimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 51 

hingga Pasal 66. Pada Pasal 52 dinyatakan mengenai dasar 

dibuatnya perjanjian kerja yang memuat: kesepakatan para 

pihak; telah cakap dalam membuat perbuatan hukum; adanya 

hal-hal yang disepakati; hal-hal yang disepakati tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; apabila dibatalkan 

akan berdampak perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum. Adapun berakhirnya suatu perjanjian kerja yang 

diatur dalam Pasal 61 yaitu penerima kerja telah meninggal, 

jangka waktu perjanjian telah berakhir, adanya putusan dari 
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pengadilan yang menyatakan perjanjian tersebut telah berakhir 

dan telah memiliki ketentuan hukum, adanya isi perjanjian 

mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut. Pada Pasal 1 

angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

Perjanjian kerja merupakan perjanjian diantara pengusaha 

dengan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja maupun hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. Pada Pasal 56 Undang-

Undang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan-ketentuan 

perjanjian kerja: Perjanjian kerja ada dua jenis yakni perjanjian 

kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu; Perjanjian kerja waktu tertentu didasari oleh adanya 

jangka waktu serta diharuskannya suatu pekerjaan untuk 

diselesaikan. Pada ketentuan Pasal 66 ayat 1, bagi pekerja yang 

berasal dari perusahaan penyedia jasa tidak diperbolehkan 

menggunakan pekerja untuk kegiatan yang berhubungan dengan 

produksi, kecuali kegiatan bagian penunjang yang tidak 

berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. 

Mengenai jam kerja diatur dalam Pasal 77 ayat 2 yaitu: 7 jam 

dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja 

dalam 1 minggu; 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu 

untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.  
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3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. Kep. 100/Men/VI/2004 mengenai Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu 

merupakan suatu perjanjian antara pengusaha dengan pekerja 

yang menimbulkan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Pada 

Pasal 3 ditentukan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu 

yakni: Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat untuk 

pekerjaan yang bersifat sementara adalah perjanjian kerja waktu 

tertentu yang didasari oleh pekerjaan tertentu; Sebagaimana 

yang diatur dalam ayat 1 perjanjian kerja waktu tertentu tersebut 

dibuat maksimal 3 tahun lamanya; Mengenai pekerjaan tertentu 

tersebut apabila pekerjaan diselesaikan lebih cepat dari yang 

telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja maka perjanjian kerja 

waktu tertentu tersebut telah berakhir; Dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu tersebut harus mencantumkan kapan pekerjaan 

tersebut dinyatakan telah selesai; Apabila dipertengahan 

terdapat kendala sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat 

diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan maka dapat 

dilakukan pembaruan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu 

tersebut; Pembaruan yang dimaksud pada ayat 5 adalah melebihi 

tenggang waktu selama 30 hari setelah perjanjian kerja tersebut 

telah berakhir; Pada tenggang waktu selama 30 hari adalah tidak 

adanya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima 
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kerja; Apabila terdapat tambahan lain mengenai ketentuan 

tersebut dalam dituangkan ke dalam perjanjian. 

 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. Kep. 102/Men/VI/2004 mengenai Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur 

Seperti yang kita ketahui terdapat beberapa ketentuan terkait 

waktu kerja lembur beserta upah kerja lembur. Didalam 

keputusan menteri tersebut diatur mengenai masa lembur serta 

pengupahan yang harus diberikan ketika pekerja sedang lembur.  

Pada Pasal 3 mengatur mengenai jam lembur yang terdiri dari: 

Jam Lembur dalam 1 hari hanya dperbolehkan maksimal 3 jam 

dan dalam waktu 1 minggu sebanyak 14 jam; Mengenai 

ketentuan lembur seperti yang diatur pada ayat 1 bahwa jam 

kerja tersebut tidak termasuk jam istirahat maupun hari libur. 
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C. Landasan Teori 

 

 

Landasan teori digunakan untuk menganalisa dan memecahkan 

permasalahan pada penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teori: 

 

1. Teori Kepentingan (Utilitarianisme Theory) 

Kebebasan berkontrak merupakan suatu perkembangan yang 

dibuat oleh Adam Smith yang memiliki pemikiran yang sama 

dengan Jeremy Bentham. Menurut teori ini, hukum memiliki 

tujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi para 

pihak. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat dan 

memaksa dengan memiliki sanksi berupa hukuman.  

 

2. Teori 3 P 

Teori menurut Scoott J. Burham ini merupakan dasar dalam 

penyusunan kontrak yang terdiri dari:  Predictable, melakukan 

perancangan maupun analisa kontrak sehingga dapat 

memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada kontrak 

ataupun perjanjian yang disusun oleh para pihak; Provider, para 

pihak telah siap akan permasalahan-permasalahan yang 

kemungkinan terjadi; Protect of Law, adanya bentuk 

perlindungan bagi perikatan yang telah disusun dan telah 
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dilakukan proses analisa sehingga mereka diberi perlindungan 

akan permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari.  

 

3. Teori Berdasarkan Prestasi Para Pihak 

Berdasarkan teori ini menurut Roscoe Pound yang diambil oleh 

Munir Fuady yang terdiri dari: Teori Hasrat (Will Theory), 

pada teori hasrat ini yang dipentingkan adalah apa yang 

diinginkan oleh para pihak bukan apa yang dilakukan para pihak 

sesuai dengan kontrak. Teori Tawar Menawar (Bargaining 

Theory), maksud dari teori ini adalah kontrak yang mengikat 

setelah apa yang ditawarkan atau didiskusikan telah disetujui 

oleh pihak-pihak. Teori Sama Nilai (Equivalent Theory), 

merupakan kontrak yang mengikat para pihak dengan 

memberikan prestasi yang sesuai dengan apa yang diselesaikan 

atau dipekerjakan. Teori Kepercayaan Merugi (Injurious 

Reliance Theory), teori ini merupakan persetujuan yang ada  

jika persetujuan tersebut  mengakibatkan suatu kepercayaan bagi 

mereka yang diberikan janjinya sehingga janji yang 

dipercayakan akan menimbulkan kerugian apabila tidak 

dilaksanakan.  

 

4. Teori yang Berdasarkan Formasi Kontrak 

Melalui teori ini ada beberapa teori yang mendasar diantaranya: 

Teori Kontrak Defacto, pada teori ini kontak tidak disebutkan 
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secara tegas tetapi pada umumnya dapat dikatakan sebagai 

persetujuan yang sempurna. Teori Kontrak Ekpresif, kontrak 

yang dinyatakan secara tegas bagi mereka baik secara tertulis 

maupun lisan yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 

memiliki hubungan yang sempurna bagi mereka yang 

menyetujuinya. Teori Promissory Estoppel, teori ini diartikan 

sebagai detrimental reliance yang merupakan penyesuaian antara 

para pihak untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan 

tindakan tersebut merupakan bentuk dari kesepakatan mereka. 

Teori Kontrak Quasi (pura-pura), teori ini dapat dinyatakan 

sebagai implied in law atau quasi contract yaitu apabila 

terpenuhinya suatu syarat dalam hal-hal tertentu, maka dapat 

dianggap bahwa kontrak tersebut telah ada dengan adanya 

konsekuensi walaupun kenyataannya kontrak tersebut tidak ada.  
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