
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KESEPAKATAN 

KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN GARMEN 

BENGAWAN SOLO DI BOYOLALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  

Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1  

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Oleh : 

JOKO SARONO 

C 100 020 173 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011 



 ii 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 
Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan 

 

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembimbing  I Pembimbing  II 

 

 

 

 

 

 

 (Muh. Sandjojo. S.H, M.Hum) (Darsono, S.H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

 

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh 

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Pada        

Hari               :     

Tanggal           :   

 

Dewan Penguji   :  

 

Ketua                  :  Muh. Sandjojo S.H, M.Hum                 (..................................)  

 

Sekretaris            :   Darsono, S.H                                         (…....…………..……) 

 

Anggota              :   Suparto, SH                          (...…………………..)                                                                

 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammdiyah Surakarta 

 

 

 

(Much. Iksan, S.H., M.H) 

 



 iv 

MOTTO 

 

                

      

 

“ Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang 

lebih baik daripada itu: dan barangsiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka 
tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu 

melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan” 
(Al Qashash:84) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk: 

1. Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah  

membesarkan ku dengan perhatian, doa dan 

dukungannya. 

2. Istri Tercinta tersayang yang selalu 

mendukung aku dengan penuh kasih sayang.  

3. Cahayaku Frisya yang selalu menjadi 

penyemangat dalam hidupku 

4. Adikku Puji Lestari dan Aji Trimulyo yang 

penulis banggakan. 

5. Almamater ku. 

 

 

 

 



 vi 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat ALLAH 

SWT, yang tidak dapat dilukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan 

hidayah–Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) 

dan selama penulisan membutuhkan proses, untuk membentuk pembelajaran dan 

jalan dewasa. 

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK 

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN GARMEN 

BENGAWAN SOLO DI BOYOLALI” disusun dan diajukan untuk memenuhi 

persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari 

sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik 

penulisan maupun penyajiannya. 

Keberhasilan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril unutk itu penulis 

mengucapakan terima kasih atas terselesainya skripsi, kepada: 

1. Bapak Much. Iksan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bpk. Muh. Sandjojo S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Bpk. Darsono, S.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, 

masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Kelik W, S.H M.hum selaku Pembimbing Akademis. Terima kasih 

telah memberikan arahan akademis selama menempuh kuliah.  

5. Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 



 vii 

6. Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah membesarkan, merawat dan menjagaku 

dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Terima kasih atas semua yang 

engkau berikan padaku. 

7. Istri, Anak ku, terncinta serta Adikku tersayang yang telah memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga besar di rumah, terima kasih atas dukungannya. 

9. Teman-teman FH`02 senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar 

Sarjana Hukum. 

10. Teman-temanku, Didik, Prast, Gana, Mey, Menik, Burhanudin, Rere, Azis, 

Bayu, Slamet, Ogi, Jono. Makasih atas suportnya 

11. Teman-teman kost, Rizky, Irul, Anggi, Agus, Wawan, Eko, Pak “Guru” Deni, 

Tarto, Suryo, tetap semangat ya Frend..! Terimakasih kepada Ibu Kost yang 

selama ini juga membantu penulis, Maaf Ya buk..Kadang-Kadang Buat Ibu 

Susah….hehehehe 

12. Sahabat terbaiku T-pos, yang telah rela membantu demi terselesaikannya 

skripsi ini pada saat-saat terakhir, Terima Kasih Frend!! 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada 

semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara-

saudara yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah 

SWT. Amin. 

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini 

bisa bermanfaat. 

Wassalamu’alaikuim Wr. Wb. 

                                                            

Surakarta, 09 Maret 2011 

Penulis 

 

 

(Djoko) 

 



 viii 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................  iii 

MOTTO ...........................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN ............................................................................................  v 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  viii 

ABSTRAK .......................................................................................................  xi 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................  1 

B. Perumusan Masalah ..................................................................  11 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................  11 

D. Metode Penelitian .....................................................................  12 

E. Sistematika Skripsi ...................................................................  14 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian ..........................................................  16 

2. Macam-macam perjanjian ..................................................  19 

3. Subjek dan Objek Perjanjian ..............................................  29 

4. Syarat sahnya perjanjian .....................................................  31 

5. Azas-azas dalam Hukum Perjanjian ...................................  36 



 ix 

6. Hapusnya Perjanjian ...........................................................  41 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja  

1. Pengertian Perjanjian Kerja  ...............................................  43 

2. Macam Perjanjian Kerja .....................................................  45 

C. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Tenaga Kerja ....................................................  47 

2. Bentuk-bentuk Hubungan Kerja .........................................  48 

3. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja  ..........................  52 

D. Kesepakatan kerja bersama pada umumnya 

1. Kesepakatan Kerja Bersama ...............................................  58 

2. Pengertian Pengusaha .........................................................  63 

3. Pengertian Buruh ................................................................  64 

4. Pengertian Serikat Buruh ....................................................  67 

BAB  III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian.........................................................................  70 

B. Pembahasan ..............................................................................  84 

1. Bentuk Hubungan Kerja di Perusahaan Garmen  

 Bengawan Solo di Boyolali ................................................  84 

2. Pelaksanaan Praktek perjanjian kerja bersama  

 di Perusahaan Garmen Bengawan Solo di Boyolali ...........  88 

3. Permasalahan Yang terjadi dalam pelaksanaan Praktek  

kerja bersama di Perusahaan Garmen Bengawan Solo  

di Boyolali ..........................................................................  106 



 x 

BAB  IV PENUTUP 

A. Kesimpulan ...............................................................................  110 

B. Saran-saran ...............................................................................  112 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

ABSTRAKSI 

 

JOKO SARONO, C 100020173, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PRAKTEK KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN 

GARMEN BENGAWAN SOLO DI BOYOLALI. 

 

Pembangunan Indonesia merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan 

tujuan Nasional negara Indonesia yaitu sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945 pada alenia  keempat yang berbunyi “… kemudian daripada itu untuk 

membentuk tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban abadi dan 

keadilan sosial…” 

 

Perumusan masalah yang penulis uraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

Bagaimana pola hubungan kerja yang terjadi di Perusahaan Garmen Bengawan 

Solo di Boyolali? Bagaimana pelaksanaan Praktek perjanjian kerja bersama di 

Perusahaan Garmen Bengawan Solo di Boyolali? Penulisan hukum ini termasuk 

penelitian hukum Yuridis  sosiologis yaitu dalam menganalisa data didasarkan 

pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam 

masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

studi lapangan melalui wawancara dengan dan juga dengan cara studi kepustakaan 

melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain 

yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis 

diskritif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Sehingga 

tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan 

menyeluruh tentang gambaran pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara 

warisan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa Tenaga 

kerja di Perusahaan garmen Bengawan Solo terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

Karyawan tetap, adalah karyawan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tidak 

tertentu, dan pada saat dimulai hubungan kerja akan didahului dengan masa 

percobaan.Karyawan tidak tetap, karyawan yang dipekerjakan untuk jangka waktu 

tertentu biasanya karyawan ini dibutuhkan pada saat pesanan sedang ramai dan 

karyawan ini ditempatkan pada bagian bending. Hubungan kerja diwujudkan 

secara timbal balik dimana pengusaha menganggap pekerjanya sebagai partner 

yang akan membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha dan bertanggung 

jawab atas keselamatannya. Begitu sebaliknya, sebagai pekerja ia bertanggung 

jawab atas pekerjaannya dalam bekerja karya nyata yang baik dan penuh disiplin. 

Semua ini didasarkan atas kemanusiaan, dalam arti adanya rasa saling hormat 

menghormati, mengerti tentang kedudukan, peranan, hak dan kewajiban masing-

masing pihak.Factor yang menyebabkan adanya hubungan kerja adalah adanya 

penerimaan buruh/pekerja sebagai tenaga kerja baru di perusahaan. Cara yang 

lazim dipergunakan adalah dengan mengajukan lamaran yang pelaksanaannya 

berdasarkan satu atau lebih persyaratan yang telah ditentukan oleh Perusahaan. 

Dengan diberikannya Jaminan Sosial bagi karyawan maka karyawan lebih merasa 
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aman, tenteram serta semakin berkurangnya rasa cemas atau cemas dalam bekerja 

sehinggan akan terwujud hubungan kerja yang baik antara Pengusaha dan 

karyawan, di mana karyawan akan terangsang untuk mewujudkan ketekunan dan 

gairah kerjanya sehingga dengan demikian kelancaran jalannya roda Perusahaan 

akan terjamin. Di Perusahaan Perusahaan garmen Bengawan Solo dalam 

menyelesaikan sengketa/perselisihan perburuhan dilakukan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


