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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan penduduk terbanyak dari beberapa Negara yang 

berkembang.Untuk mewujudkan perkembangan pembangunan 

perekonomiannya, Indonesia melakukan segala upaya disegala bidang. 

Sehingga menjadikan Negara yang lebih maju yang sesuai dengan tujuan 

Negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur. Tujuan bangsa 

tersebut sangat jelas tertuang didalam pembukaan undang-undang dasar 1945 

tercantum pada alinea keempat yang berbunyi : 

 “… Bahwa Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial…” 

 

Uraian tersebut masih banyak problematika atau permasalahan yang 

menjadi beban pemerintah, misalnya seperti pengangguran yang sampai 

sekarang semakin menjamur dalam kehidupan masyarakat. 

Pemerintah dalam hal mengurangi nilai penganguran tersebut telah 

melakukan kebijakan-kebijakan umum yakni diantaranya memberikan 

kesempatan berdirinya perusahaan dan meberikan lapangan pekerjaan seluas-

luas untuk masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Selain itu juga 

pemerintah menjalankan system yang menunjang percepatan pembangunan 

perekonomian dengan cara meningkatkann taraf pendidikan dengan berdirinya 
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sekolah kejurusan dimana hal tersebut menjadikan syarat dalam melamar 

pekerjaan sesuai bidangnya. 

Pembangunan disektor ketenagakerjaan secara tidak langsung adalah 

merupakan bentuk penerapan dari isi pancasila yakni peranan tenaga kerja 

dengan perusahaan tersebut maka akan bersinambungan peran sertanya dalam 

membangun perkembangan pembangunan perekonomian yang sejahtera adil, 

makmur, yang merata baik meteriil maupun spiritual. 

Menurut Iman Soepomo istilah tenaga kerja adalah sangat luas yaitu 

meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik 

yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau swa-pekerjaan- 

maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan, pengusaha 

adalah secara umum menunjukan tiap orang yang melakukan usaha 

(interpaineur). Seorang majikan adalah orang yang mampu menyuruh pekerja 

dan memberi upah.
1
 

PT. Kusumahadi Santosa adalah suatu unit usaha yang mempunyai 

kegiatan dalam industry tekstil (weaving, Finishing, dyeing dan printing) yang 

berlokasi didaerah kabupaten karanganyar Surakarta, didirikan dengan akta 

notaries: Maria Theresia Budi Santosa, SHNo. :39 tanggal  14 mei 1980. Akta 

pendirian perseroan terbatas “PT. Kusumahadi Santosa” dan selanjutnya 

disebut perusahaan.
2

 Perusahan ini cukup besar di daerah kabupaten 

karanganyar yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Maka dari itu 

perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja  harus diawali dengan suatu 

                                                           
1
.Iman Soepomo. 1987, Pengantar Hukum Perburuhan. Djabatan. Anem Kosong Enem Hal 27-29. 

2
 Perjanjian kerja bersama PT. Kusumahadi Santosa dengan Spn. Kusumahadi Santosa pasal 6 
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perjanjian tertulis yang ditandai kesepakatan bersama antra kedua belah pihak. 

Untuk itu demi terciptanya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu 

perjanjian kerja PT. Kusumahadi Santosa disertai dengan surat perjanjian 

diatas materai, sebab suatu perjanjian tersebut adalah dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengikat kedua belah pihak.  

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua 

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan  suatu 

perikatan antara  dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu 

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau merupakan 

kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. Dengan demikian hubungan antara 

perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan 

perikatan.Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya terdapat sumber-

sumber yang lain.
3
 

Perjanjian kerja terjadi karena adanya kesepakatan antara karyawan 

dan PT. Kusumahadi Santosa sehingga kedua belah pihak sepakat untuk 

mengikatkan diri  untuk menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing para 

pihak. Dimana satu pihak membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan 

pekerjaan, Sedangkan dipihak lain ada orang yang menyediakan dirinya untuk 

melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah. Sebagai kontra prestasi yang 

diberikan oleh tenagakerja melalui prestasinya berkerja tersebut, maka pihak 

                                                           
3
 Subekti.,2002, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intersema, Hal.1. 
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perusahaan berkewajiban memberikan imbalan  berupa upah sesuai dengan 

pekerjaan dan memberikan jaminan social tentang kesejahteraan, ketenangan 

dan keselamatan tenaga kerja itu.
4
 

Pengertian-pengertian perjanjian di atas memberi gambaran bahwa 

menurut KUH PERDATA dalam pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  

terhadap satu orang lain atau lebih.’’ Dalam hal ini perjanjian kerja antara 

karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar. Untuk sahnya 

perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut haruslah ada syarat yang 

harus dipenuhi sesuai dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat sahnya 

perjanjian antara lain: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 

2. Kecapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal
5
 

Dari uraian empat syarat diatas mempunyai maksud yaitu pada syarat 

satu dan syarat dua merupakan syarat subyektif dalam perjanjian.Sedangkan 

syaraat tiga dan syarat empat adalah merupakan syarat obyetif.Apabila syarat 

ke tiga dan ke empat diatas tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi 

hukumyang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada. Apabila dalam 

perjanjian PT. Kusumahadi Santosa dengan Karyawan telah memenuhi dari 

                                                           
4
 J Satrio, Hukum . 1992. Perikatan Perikatan Pada Umumnya. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti 

Halaman 74. 
5
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradya 

Paramita 
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syarat perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka para 

pihak akan tunduk dalam ketentuan pada isi pasal 1338 KUH Perdata antara 

lain: 

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (pacta sunt 

servanda) 

2.  Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 

atau karena undang-undang menyatakan telah berakhir. 

3. Perjanjian harus ditaati oleh pembuatnya. 

Selain ketentuan dasar-dasar perjanjian diatas dalam pelaksanaan 

Perjanjian kerja yang di lakukan antara karyawan dengan PT. Kusumahadi 

Santosa harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakarjaan yang berlaku di Indonesia. Sebab peraturan undang-

undang ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum 

ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut isinya harus memuat dalam pasal 

antara lain: 

1. Tentang hak dan kewajiban bagi para pihak pekerja dan majikan (Pasal 

111). 

2. Tentang ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian kerja seperti 

pengupahan yang harus sesuai dengan UMR atau Upah Mimimun Regional 

suatu daerah. (Pasal 94-97) 

3. Tentang jaminan kesehatan (Pasal 99) 
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4. Tentang pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak  

diantara seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan tanpa alasan 

yang jelas (Pasal 150-175) 

5.  Tentang Karyawan melakukan penyelewengan ketika melaksanakan 

pekerjaan dan lain sebagainya. 

Dari perjanjian kerja yang dilakukan tersebut maka timbulah 

hubungan timbal balik yaitu karyawan melaksanakan pekerjaanya sesuai 

perintah perusahaan dengan baik dan memperoleh haknya berupa gaji, 

sedangkan perusahaan berkewajiban membayar gaji atau upah kepada 

karyawan dan perusahaan memperoleh hasil dari kinerja karyawan yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang 

berbunyi:  

”Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah”. 

Melihat uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian kerja antara Karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa di 

Karanganyar selalu didahului perjanjian kerja. Sehinnga masing-masing para 

pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban antara 

karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa, yang tercantum dalam sursat 

perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku antara kedua belah 

pihak tersebut. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian 
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mengenai implementasi perjanjian kerja dengan judul: “ IMPLEMENTASI 

PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. 

KUSUMAHADI SANTOSA DI KARANGANYAR “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan  permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi perjanjian kerja Karyawan di PT. Kusumahadi 

Santosa di Karanganyar? 

2. Apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak dalam 

perjanjian kerja yang dilakukan oleh Karyawan dengan PT. Kusumahadi 

Santosa di Karangayar? 

3. Bagaimana peraturan yang berlaku di PT. Kusumahadi Santosayang harus 

dilaksanakan oleh karyawan? 

4. Bagaimana pertanggungjawaban hukum sesuai dengan perjanjian kerja 

apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu 

pihak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka pada hakekatnya  

penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi perjanjian kerja Karyawan di PT. 

Kusumahadi Santosa di Karanganyar. 



8 

 

8 
 

2. Untuk mendiskripsikan hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak 

dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh Karyawan dengan PT. 

Kusumahadi Santosa. 

3. Untuk mendiskripsikan peraturan yang berlaku di PT. Kusumahadi 

Santosayang harus dilaksanakan oleh karyawan. 

4. Untuk mendiskripsikan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan 

perjanjian kerja apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh salah satu pihak. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkanuraian rumusan masalah di atas maka pada hakekatnya  

penulisan skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya bagi penulis agar lebih 

mengetahui mengenai implemenntasi perjanjian kerja antara karyawan 

dengan PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu poengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya 

ilmu hukumyang mengatur mengenai implemenntasi perjanjian kerja 

antara karyawan dengan  PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar, yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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3. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang 

ketenagakerjaan, khususnya implementasi perjanjian kerja antara karyawan 

dengan PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar. Selain itu juga sebagai 

informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman mengenai implementasi perjanjian kerja antara karyawan 

dengan PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar yang berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
6
 

Sehingga sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. 

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini 

yakni dengan menggunakan metode normatif. Penelitian normatif adalah 

                                                           
6
 Khudzaifah, Dimyati dan Kelik Wardiono. 2012. Metodologi  Penelitian  Hukum. Surakarta: 

UMS.hal. 13. 
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sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum 

normatif.
7
 Sehingga dalam penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap 

pantas.
8

 Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mencari dan 

menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-

undangan dan juga terkandung dari norma hukum yang tidak tertulis yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat. sehingga dapat diketahui aspek 

hukumnya mengenai Implementasi Perjanjian Kerja antara karyawan 

dengan PT . kusumahadi Santosadi karanganyar. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian 

ini bermaksud untuk memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematik 

tentang implementasi perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. 

Kusumahadi Santosa di Karanganyar. 

F. Jenis dan Sumber Data  

1. Data Sekunder 

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

yang meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
7
Hadikusuma Hilman 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung:PenerbitMandar Maju, hal.60. 
8
Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada,hal.118. 
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Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan 

permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai 

berikut : 

1) Kitap Undang-Undangan Dasar 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tantang Ketenagakerjaan. 

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 Tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah.  

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti buku ketenagakerjaan, buku 

hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para 

sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

ensiklopedia.
9
 

 

 

                                                           
9
Ibid hal 32. 
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2.  Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
10

 Tentunya hal ini 

di dukung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan. 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian ini di PT. 

Kusumahadi Santosa di Karanganyar. Yang merupakan salah satu 

perusahan besar dalam bidang industry tekstil beralamat lengkap di 

Jalan Raya Janten Km 9,5. Janten. Karanganyar. Jawa Tengah. Dan 

didalam kegiatan operaionalnya membutuhkan banyak tenaga kerja 

guna memenuhi kebutuhan proses produksi Tekstil. 

b. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang 

diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam 

permasalahan mengenai ketenagakerjaan, antara lain : 

1) Pimpinan PT. Kusumahadi Santosa di Kab. Karanganyar  

2) Ketua serikat pekerja di PT. Kusumahadi Santosa di Kab. 

Karanganyar 

 
G. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ke tiga bahan hukum 

tersebut diatas yang berkaitan dengan Implementasi Perjanjian Kerja 

antara karyawan dengan PT . Kusumahadi Santosa di Karanganyar. 

                                                           
10

Ibid hal 30. 
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2. Studi lapangan yang melalui: 

a. Membuat Daftar Pertanyaan. 

Penulis mempersipakan terlebih dahulu pertanyaan yang akan 

diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan 

pertanyaan yang berkaitan dengan Implementasi Perjanjian Kerja antara 

karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar. 

b. Wawancara 

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data 

primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara 

penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat 

penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait 

yakni dengan pimpinan dan ketua serikat pekerja di PT . Kusumahadi 

Santosa di Karanganyar. 

c. Metode Analisis Data  

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 

data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis 

data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 

buku-buku kepustakaan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan 

proses pelaksanaan atau Implementasi Perjanjian Kerja antara karyawan 

dengan PT . Kusumahadi Santosa di Karanganyar. Yang kemudian akan 

dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi 

lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau 

narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan 
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pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 

menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 

H. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi 

pembahasan dalam penulisan ini, maka secara global di sistematisir menjadi 

empat bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II memuat Pengertian Perjanjian Kerja, Pengertian PT. 

Kusumahadi Santosa di Karanganyar, Pengertian Karyawan, Pihak-Pihak 

Dalam Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan  

Perusahaan , Hubungan antara Karyawan dan Perusahaan , Hak Dan 

Kewajiban antara Karyawan dengan Perusahaan, Peraturan-Peraturan yang 

Dipakai dalam Perusahaan, Pertanggungjawaban Hukum Apabila Salah Satu 

Pihak Melakukan Kesalahan Wansprestasi Atau Perbuatan Melanggar, 

Hukum Dalam Perjanjian Kerja, Ganti Rugi, dan Berakhirnya Perjanjian 

Kerja. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III terdiri dari; Pertama Gambaran Tentang PT. Kusumahadi 

Santosa di Karanganyar.Kedua Hasil Penelitian yang tediri dari : a) 

Implementasiperjanjian kerja antara Karyawan dengan PT. Kusumahadi 

Santosa di Karanganyar; b)Hak-Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Para 

Pihak DalamPerjanjian Kerja Yang Dilakukan Oleh KaryawanDengan PT. 

Kusumahadi Santosa Di Karangayar; c) Peraturan Yang Berlaku Di PT. 

Kusumahadi Santosayang Harus Dilaksanakan oleh Karyawan; 

d)Pertanggungjawaban Hukum Sesuai dengan Perjanjian Kerja Apabila 

Terjadi Kesalahan atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak. 

Ketiga Pembahasan yang terdiri dari : a)   Implementasi Perjanjian Kerja 

Antara Karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa Di Karanganyar ; b)Hak-

Hak dan Kewajiban Masing-Masing Para Pihak dalam Perjanjian Kerja yang 

Diakukan Oleh Karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa Di Karangayar; 

c)Peraturan Yang Berlaku Di PT. Kusumahadi Santosayang Harus 

Dilaksanakan Oleh Karyawan; dan d) Pertanggungjawaban Hukum Sesuai 

dengan Perjanjian Kerja Apabila Terjadi Kesalahan atau Pelanggaran yang 

Dilakukan oleh Salah Satu Pihak. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV terdiri dari Simpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN




