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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan 

terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan 

kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan 

dalam waktu yang sama menuntut kewajiban ditunaikan. Hubungan hak dan 

kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk 

menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat itu disebut dengan perjanjian.
1
 

Pada dasarnya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

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

melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua 

orang tersebut yang dinamakan perikatan.
2
 Menurut asas konsensualisme, 

suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan 

antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi 

obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak 

antara kedua pihak tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah 

juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan tetapi 

secara timbal-balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.
3
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Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 

dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh keputusan, kebiasaan dan undang-

undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-

aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu 

tempat di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang 

diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.
4
 

Dalam suatu perusahaan terjadilah hubungan hukum antara pekerja 

dengan pengusaha dalam melaksanakan pekerjaan, dari situ maka terjadilah 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja sendiri 

diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 dijelaskan 

bahwa ”perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak”. 

Memahami makna atau pengertian  hubungan kerja menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus menautkan makna (1) tenaga kerja,  

(2) pekerja/buruh, (3) pemberi kerja, (4) pengusaha, (5) perjanjian kerja,  

(6) upah, dan (7) hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang tersebut. 

Dalam Pasal 1 angka 15 ditegaskan  bahwa “hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
5
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Dari situ maka timbulah perjanjian kerja antara pekerja dengan 

pengusaha batik PT. Dan Liris di Sukoharjo, dari perjanjian itu maka timbul 

adanya hak dan kewajiban yang harus diselesaikan antara karyawan dengan 

pengusaha tersebut, dari hak dan kewajiban itu ada akibat hukum apabila salah 

satu pekerja melakukan kesalahan. 

Perjanjian di sini yang dimaksud adalah perjanjian dimana pihak calon 

pekerja PT. Dan Liris mengikatkan diri pada pihak perusahaan batik PT. Dan 

Liris selaku majikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja di PT. 

Dan Liris dengan menerima upah (imbalan). 

Yang dimaksud dengan si buruh dalam hal ini adalah pekerja PT. Dan 

Liris  sedangkan si majikan adalah PT. dan Liris sendiri. perjanjian pekerja 

termasuk dalam perjanjian perburuan sejati. Suatu perjanjian perburuaan sejati 

mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:
6
 

1. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan 

antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain 

tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya. 

2. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa 

uang, tetapi ada juga yang sebagian berupa pengobatan dengan 

percuma, kendaraan, makan, dan penginapan, pakaian dan lain 

sebagainya. 

3. Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah 

satu pihak. 

 

Dengan terciptanya perjanjian kerja pekerja ini dapat diketahui hak-

hak dan kewajiban kerja pekerja dari para pihak. Dalam pelaksanaan dari hak 

dan kewajiban yang timbul tercipta suatu hubungan antara para pihak yang 

terkait  adalah “hubungan kerja”. Hubungan kerja terdapat apabila seseorang 
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(karyawan pekerja, atau pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk 

orang lain (majikan atau pimpinan) sebagai imbalan pembayaran sejumlah 

uang.
7
 Dari hak dan kewajiban itu ada akibat hukum yang harus ditaati oleh 

masing-masing pihak dan apabilah salah satu pihak melakukan kesalahan 

tidak menjalankan kewajiban maka salah satu pihak itu harus bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertaik untuk lebih 

mengetahui secara nyata dan lebih mendalam untuk membahas permasalahan 

ini dalam satu tulisan karya ilmiah dengan judul “TANGGUNG JAWAB 

HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA 

DENGAN PENGUSAHA BATIK PT. DAN LIRIS DI SUKOHARJO”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti di atas, 

maka penelitian ini mencoba mencari ini mencoba mencari jawaban terhadap 

permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan 

perusahaan di PT.Dan Liris di Sukoharjo dilaksanakan? 

2. Bagamana penerapan peraturan dalam perusahaan di PT. Dan Liris, serta 

apa hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusahaa? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 

kesalahan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja 

dengan pengusaha batik Dan Liris di Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui penerapan peraturan dalam perusahaan serta untuk 

mengetahui hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. 

3. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab hukum jika salah satu pihak 

melakukan kesalahan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan 

menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum 

perdata khususnya dalam proses tanggung jawab hukum terhadap 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha batik PT. Dan Liris. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum 

perdata tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja antara 

pekerja dengan pengusaha batik PT. Dan Liris, sehingga bisa berguna 
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untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam 

masyarakat. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai tanggung jawab hukum 

terhadap perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha batik PT. Dan 

Liris, sehingga  penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-

peneliti. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 

diperoleh melalui suatu permasalahan itu.
8
 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode 

normatif. Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum 

dan asas dalam hukum. Tentang tanggung jawab hukum terhadap 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha batik di PT. Dan Liris. 
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2. Sifat Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan 

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
9
 Penulis berupaya 

menggambarkan dan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha batik PT. Dan Liris. 

3. Jenis Data 

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Untuk mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum sebagau 

berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh 

penulis dari literatur-literatur yang terkait dengan tanggung jawab 

hukum terhadap perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. 

3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat 

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum. 
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b. Data Primer 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PT. Dan Liris dengan alasan lokasi berada 

diwilayah Surakarta sehingga mudah dijangkau oleh penulis 

selama mengerjakan penelitian. 

2) Subyek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian adalah Pengusaha Batik di PT. 

Dan Liris. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitan ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan berguna untuk mencari data sekunder 

dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari data-data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum 

terhadap perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha batik PT. 

Dan Liris. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan berguna untuk mencari data primer yaitu 

dengan melakukan wawancara, dimana sebelum melakukan 

wawancara didahului dengan membuat daftar pertanyaan. 
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1) Daftar Pertanyaan 

Harus dipersiapkan lebih dulu sebelum melakukan wawancara, 

pertanyaan dibuat sesuai dengan judul yang telah ditentukan yaitu 

berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha batik di PT. Dan Liris. Bahwa 

daftar pertanyaan berguna untuk mengetahui pokok permasalahan 

yang akan ditanyakan agar tidak terjadi pengulangan pertanyaaan 

saat melakukan wawancara dan meminimalisir kesalahan dalam 

memahami jawaban dari narasumber. 

2) Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai 

orang yang ditanya. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian 

dalam hal ini adalah pengusaha batik PT. Dan Liris. 

5. Metode Analisis Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 

secara kualitatif yaitu dengan dengan cara membahas pokok permasalahan 

berdasarkan data yang diperoleh, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, literatur lainnya yang 

berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja antara 

pekerja dengan pengusaha batik di PT. Dan Liris, yang kemudian akan 

dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan 

yang berupa pendapat respondensi, kemudian dilakukan pengumpulan dan 
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penyusunan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat dicari 

pemecahan yang terakhir diambil kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, 

maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Kerangka Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

A. Pengertian PT. Dan Liris. 

B. Pengertian pekerja. 

C. Pengertian perjanjian  kerja. 

D. Peraturan Yang dipakai dalam Perusahaan PT. Dan Liris. 

E. Pihak-pihak Dalam Perjanjian kerja di perusahaan. 

F. Perjanjian antara pekerja dengan perusahaan. 

G. Hubungan antara pekerja dengan perusahaan. 

H. Hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. 
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I. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar 

perjanjian. 

J. Berakhirnya perjanjian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Menguraikan tentang proses pelaksanaan perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha batik PT. Dan Liris 

Sukoharjo. 

B. Menguraikan penerapan peraturan dalam perusahaan di PT. 

Dan Liris terhadap pekerja serta hak dan kewajiban antara 

pekerja dengan pengusaha. 

C. Menguraikan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak 

melakukan kesalahan. 

D. Menguraikan Keberadaan PT. Dan Liris dan bagaimana 

penyelesaian perkara yang terjadi. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


