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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam 

bidang ekonomi tumbuh pesat searah dengan perkembangan teknologi dan 

kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang 

semakin beraneka ragam ditanggapi secara positif oleh para pebisnis dalam 

usaha berbagai bidang. Seiring dengan pengaruh globalisasi ke dalam dunia 

bisnis, perkembangan hukumpun mengalami kemajuan sesuai dengan 

kebutuhan manusia.  

Hukum perjanjian dalam dunia bisnis sangat diperlukan. Hukum 

perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. Sebab 

bagaimanapun juga bisnis itu bermula dari adanya perjanjian antara pelaku 

bisnis itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pebisnis tidak dapat 

mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam bisnisnya. Ini dilakukan 

untuk menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi.1  

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melakukan sesuatu hal berhak menuntut pelaksanaan janji itu.2 Jadi, 

perjanjian merupakan perbuatan perikatan antara dua orang atau lebih kepada 

                                                 
1 Fuady, Munir, Hukurn Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, 2001: 2.  
2  Prodjodikoro, R Wirjono, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal. 2.  
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satu Orang lain atau lebih untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang 

melekat pada pihak yang terlibat sesuai dengan hukum. Satu pihak adalah 

yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi 

tersebut. Perjanjian juga digunakan untuk menjalin kerja sama antara 

perorangan atau badan dengan perusahaan dengan isi perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Subekti berpendapat bahwa perjanjian usaha bersama 

dalam kerja adalah perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu pihak 

menghendaki dari pihak lawan dalam melakukan untuk mencapai suatu 

tujuan.3   

Jenis perjanjian yang demikian ini merupakan alat bukti yang sempurna 

bagi para pihak yang terkait. Ada tiga fungsi akta otentik (dalam perjanjian), 

yaitu: 4 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 
mengadakan perjanjian tertentu. 

2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, 
kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan 
perjanjian. Hal ini juga menentukan bahwa perjanjian sesuai dengan 
kehendak para pihak5. 

 
Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa perjanjian yang 

dinyatakan dalam akta selain sebagai bukti sah secara hukum ada hal lain yang 

perlu diperhatikan yaitu adanya tujuan, keinginan, dan kesepakatan bersama.  

                                                 
3   Subekti, R, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 39. 
4  Salim, H.S,  Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2003, hal. 33.   
5  Kusumohamidjojo, Budiono, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 

1998, hal. 5. 
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Perjanjian kedua belah pihak memiliki asas jujur dan beritikad baik. 

Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang 

beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang 

dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian 

hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Pasal 197 KUH Perdata 

menyatakan bahwa pada hakikatnya itikad baik ini bertujuan melindungi 

seseorang dari perbuatan-perbuatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

sehingga dapat terhindar dari kesulitan atau kerugian. Untuk itu isi perjanjian 

harus dilaksanakan dan dipatuhi para pihak sebagaimana dalam Pasal 1338 

KUH Perdata, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik.”  

 
Sekarang ini pengrajin-pengrajin usaha mebel di Jepara relatif kurang 

memiliki kelompok yang cukup solid dalam memecahkan masalah dihadapi. 

Masalah modal dan akses pasar yang selama ini masih menjadi problem 

utama. Untuk mengatasi modal ini, para perajin atau pemilik usaha mebel ukir 

melakukan kerja sama dengan pihak tertentu yang tertarik dengan usaha 

mebel ukir. Di sisi lain, pihak tertentu tersebut sebagian besar adalah warga 

negara asing, seperti warga negara dari Belanda, Inggris, dan Jepang. 

Tawaran pihak warga negara dalam memberikan modal mendapat tanggapan 

positif dari pengusaha ukir pribumi sehingga dari dua belah pihak tersebut 

terjalin hubungan kerja yang disebut dengan Perjanjian Mitra Usaha. 
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Perjanjian Mitra Usaha yang dilakukan oleh warga negara asing dan 

warga negara Indonesia penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk 

mengingatkan kembali bahwa tuntutan kepastian hukum menjadi hal penting 

dalam melakukan perjanjian bisnis. 

Pelaksanaan Perjanjian Mitra Usaha antar warga Negara yang berbeda 

yang dilakukan, tentunya tidak semata-mata terbatas pada upaya tersebut. 

Namun perlu juga dalam pertimbangan budaya masyarakat setempat bisa 

menjadi pertimbangan penting dalam rangka membentuk kerja sama dalam 

usaha.  

Perjanjian Mitra Usaha antara pihak pengrajin dengan pemberi modal 

dari warga asing tidak selamanya berjalan baik. Ada hambatan-hambatan 

yang ditemui. Hambatan-hambatan tersebut biasanya berkaitan dengan hak 

dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam ikatan 

perjanjian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, pemberian modal yang 

terlambat tidak sesuai dengan isi perjanjian. Hambatan lainnya adalah 

tanggung jawab pengrajin yang tidak dapat memenuhi standar kualitas hasil 

kerajinan ukir-ukiran. Akibat hambatan yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak tentang kewajiban dan tanggung jawab menimbulkan pelaksanaan 

perjanjian Mitra Usaha berjalan kurang lancar.      

Hubungan antara warga negara yang berbeda perlu dibangun dalam 

rangka mewujudkan satu kemanfaatan hubungan bisnis secara nyata. Meski 

kemanfaatan nyata tersebut bukan semata-mata berupa laba atau keuntungan 

yang bisa diwujudkan dalam bentuk nilai mata uang, tetapi kemanfaatan 
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dalam bentuk lainnya, misalnya menguatnya pola kemitraan yang terjadi di 

antara sesama pengusaha yang bisa meningkatkan posisi dalam melakukan 

aktivitas bisnisnya, yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana 

kemanfaatan itu benar-benar bisa dirasakan. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas, penelitian perjanjian khususnya dalam perjanjian mitra usaha. Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini dipilih judul:  “PERJANJIAN MITRA USAHA 

ANTARA PENGUSAHA INDONESIA DENGAN PENGUSAHA ASING 

DALAM BIDANG KAYU UKIR DI JEPARA”.  

 

B.   Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas perlu dibatasi agar masalah tidak meluas. Batasan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Perjanjian mitra usaha sebagai salah satu bentuk perjanjian yang telah 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).  

2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang mebel kayu ukir.  

 
C.  Perumusan Masalah  

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang 

akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan 

masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah 

dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah proses perjanjian mitra usaha antara pengusaha asing 

dengan pengusaha Indonesia?  

2. Bagaimanakah tahapan dalam perjanjian mitra usaha?  

3. Hal-hal yang krusial apa dan sering menjadi persoalan dalam perjanjian 

pengusaha asing dengan pengusaha Indonesia? 

4. Aturan-aturan apa yang dijadikan pedoman dalam Perjanjian Mitra Usaha?  

 

D.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Ingin mengetahui proses perjanjian mitra usaha antara pengusaha asing 

dengan pengusaha Indonesia.  

2. Ingin mengetahui tahapan dalam perjanjian mitra usaha 

3. Ingin mengetahui hal-hal yang krusial dan sering menjadi persoalan dalam 

perjanjian pengusaha asing dengan pengusaha Indonesia. 

4. Ingin mengetahui aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam Perjanjian 

Mitra Usaha. 

 

E.   Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan 

dalam memilih perusahaan sebagai mitra kerja yang bergerak dalam 

bidang furniture. 

2. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam memahami 
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hukum perjanjian mitra usaha dengan pihak yang memiliki 

kewarganegaraan asing. 

3. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum, terutama 

dalam hukun perjanjian mitra usaha antara pengusaha asing dengan 

pengusaha Indonesia.  

 

F.    Metode Penelitian  

1.   Metode Pendekatan  

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada 

suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di 

lapangan.6 Maksudnya, hukum yang dibuat oleh para ahli hukum 

dipergunakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan 

bermasyarakat.7  

2.   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya 

penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-

kata secara cermat dan seteliti mungkin.8 Berdasarkan pada asas-asas 

hukum mengenai perjanjian mitra usaha menurut KUH Perdata.  

 

 
                                                 
6 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafilka, Jakarta, 1996, hat. 15-16. 
7 Soekanto, Soerjono, Pengantar Peneltian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hal 26. 
8 Sutopo,  H.B,  Pengantar  Penelitian Kualitatif, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1994, hal. 37. 
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3.   Sumber Data  

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut:  

a.   Data Primer  

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 

pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini 

nara sumber yang dimaksud adalah:  

1) Pemilik perusahaan “Jepara Furniture”.  

2) Karyawan perusahaan “Jepara Furniture” 

b.   Data Sekunder  

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data lain yang 

berhubungan dengan penelitian, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi 

data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian meliputi:  

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2) Draff Perjanjian Mitra Usaha antara Pengusaha asing dan 

Pengusaha Indonesia.   

3) Buku-buku yang berkaitan dengan pengertian dan pembuatan 

perjanjian. 

4) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.   

4.   Metode Pengumpulan Data  

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data 

disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer 
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digunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan untuk data 

sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari dua metode 

pengumpulan data tersebut sebagai berikut:  

a.   Wawancara  

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data 

dengan cara tanya jawab, peneliti sebagai penanya dan Kepala atau 

karyawan PT. Jepara Furniture yang menjawab pertanyaan. Pedoman 

daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh 

peneliti.  

b.   Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, 

metode studi pustaka adalah untuk mengumpulkan data berdasarkan 

benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, 

membaca, mempelajari dan memahami data-data pustaka yang 

berhubungan dengan hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan 

perjanjian-perjanjian, artikel hukum, dan jurnal bisnis hukum.  

5.   Analisis Data  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

induktif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari 

fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum. 

Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan norma-norma hukum 

perjanjian (perjanjian mitra usaha), kemudian dikaitkan dengan hukum 
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perjanjian secara umum yang didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam 

bentuk undang-undang.  

 
G.  Sistematika Skripsi  

BAB I    PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah  

C. Perumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Skripsi  

BAB II  LANDASAN TEORI PERJANJIAN MITRA USAHA  

A.  Tinjauan Perjanjian Secara Umum  

1. Pengertian Perjanjian  

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian  

3. Bentuk-bentuk Perjanjjan  

4. Pelaksanaan dan Berakhirnya Perjanjian 

5. Pengertian dan Macam Wanprestasi  

B.  Tinjauan Perjanjian Mitra Usaha   

1. Pengertian Perjanjian Mitra Usaha Antar Pihak Warga 

Negara yang Berbeda 

2. Subjek dan Objek Perjanjian Mitra Usaha 

3. Dasar Hukum Perjanjian Mitra Usaha  
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4. Hak dan Kewajiban Para Pihak  

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Proses perjanjian mitra usaha antara pengusaha asing dengan 

pengusaha Indonesia 

B. Tahap-tahapan dalam isi perjanjian mitra usaha 

C. Hal-hal yang krusial dan sering menjadi persoalan dalam 

perjanjian pengusaha asing dengan pengusaha Indonesia. 

D. Aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam Perjanjian Mitra 

Usaha. 

BAB IV  PENUTUP  

A.  Kesimpulan  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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