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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling 

membutuhkan satu sama lain.Terutama pada zaman yang sekarang ini, dimana 

banyak terjadinya perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang 

sangat pesat terjadi diberbagai bidang baik ekonomi, teknologi,hukum, 

maupun kebutuhan hidup manusia. 

Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang tersebut, banyak ide-

ide atau karya-karya yang bermunculan. Misalnya DiSurakarta tepatnya di 

daerah Kauman terdapat banyak pengrajin batik, baik batik cap maupun batik 

tulis. Para pengrajin berlomba-lomba membuat beragam inovasi terhadap 

batik, baik dari motif maupun warna. Hal ini merupakan suatu peluang besar 

bagi perusahaan-perusahaan dibidang serupa untuk mengibarkan sayapnya 

lebih lebar lagi dengan menggandeng para pengrajin yang ada di daerah 

kauman tersebut untuk saling bekerja sama. 

Didalam sebuah kerja sama diperlukan adanya suatu kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut bisa berupa perjanjian. Oleh 

karena itu, hukum perjanjian dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang 

sangat mendasar.  Para pebisnis tidak dapat mengabaikan aspek-aspek penting 
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yang terdapat dalam hukum perjanjian. Ini dilakukan untuk menghindari hal-

hal fatal yang mungkin akan terjadi.
1
 

Perjanjian melahirkan perikatan, perjanjian kerja juga melahirkan 

perikatan. Perikatan yang lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan 

hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam 

perjanjian dinamakan majikan dan pihak lainnya dinamakan buruh. 

Digunakannya perkataan hubungan kerja untuk menunjukkan bahwa 

hubungan hukum antara majikan dengan buruh mengenai kerja. 

Didalam KUH Perdata, selain perjanjian kerja, juga dikenal beberapa 

perjanjian lain yang juga mengenai kerja, salah satunya perjanjian 

pemborongan pekerjaan. 

Kalau dalam perjanjian kerja unsur yang sangat penting adalah adanya 

atas dan bawah atau yang memimpin dan yang dipimpin yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan, Sedangkan menurut pasal 1601b KUHPerdata 

yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu,pemborong,mengikatkan diri untuk 

membuat suatu karya tertentu bagi pihak lain,yang memborongkan dengan 

menerima bayaran tertentu 

Perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan yang lainnya adalah dalam hal unsur-unsur dari masing –masing 

perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, hal yang utama 

adalah hasil pekerjaan dan ongkos yang harus dibayarkan untuk hasil 

                                                           
1
 Munir Fuady, 2001,  Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Jakarta, Citra Aditya 

Bakti, hal.2. 
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pekerjaan yang dilakukan. Tidak ada persoalan, apakah pekerjaannya 

dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian pemborongan atau pihak 

lainnya.ini dapat diarrtikan bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan 

dapat saja pekerjaan dimaksud dilakukan oleh pihak lain, asalkan pihak yang 

menerima pemborongan (aannemer)dapat memberikan hasil pekerjaan kepada 

pihak yang memberi pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
2
 

Dalam memproduksi barang tidak setiap orang bisa melakukannya 

secara mandiri, karena beberapa orang memiliki kemampuan yang berbeda 

beda, seperti misal dalam membuat kain , membuat furniture, membangun 

rumah, hal tersebut tidak semua orang dapat melakukan dengan mandiri. 

Dengan adanya orang yang memiliki keahlian dalam suatu hal itu dapat 

membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.  

Suatu penyelenggaraan pemborongan pekerjaan dapat terjadi karena 

adanya perjanjian. Dengan diadakannya perjanjian pemborongan maka terjalin 

hubungan kerja antara pihak yang memborongkan  dengan pembrong. 

Perjanjian pemborongan dalam dunia kerja pasti dibutuhkan oleh para pihak 

agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, perjanjian itu sendiri diatur 

didalam sistematika kitab undnag-undang hukum perdata, perjanjian 

pemborongan disebut dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan. 

Perjanjian tersebut adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, yang tergolong 

pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan diatur dalam bab yang 

mengatur tentang perjanjian khusus dalam KUHPerdata.  

                                                           
2
 Uwiyono,Aloysius, 2014, Asas-asas hukum perburuhan, Jakarta,PT Grafindo Persada,hal.51. 
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Subekti menyebutkan bahwa pemborongan pekerjaan ialah suatu 

perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya 

melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan 

pula.
3
 Dalam perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait 

dalam perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah 

pihak kesatu , yaitu pemborong yang mengikatkan diri untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah 

ditentukan.
4
 

Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus,perjanjian kerja 

pada prinsipnya adalah merupakan perjanjian. Oleh karena itu, sepanjang 

mengenai ketentuan yang sifatnya umum, maka terhadap perjanjian kerja juga 

berlaku ketentuan umum, seperti misalnya mengenai syarat sahnya perjanjian 

yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang isinya “ supaya terjadi 

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang 

mengikatkan dirinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok 

persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.”subjek dan obyek 

perjanjian terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdata “yang dimaksud dengan 

orang yang tidak cakap adalah Anak yang belum dewasa , Orang yang 

ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal 

yang ditentukan dalam undang-undang, dan pada umumnya semua orang 

yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.”Pasal 

                                                           
3
 H.A. Dardiri Hasyim, 2015, Hukum Perikatan Dan Perjanjian, surakarta:UNSPress, hal. 97. 

4
 Abdul Khakim, 2017, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Keja  

Bersama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 95. 
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1234 KUHPerdata “ perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” 

Dengan adanya kesepakatakan yang yang dilakukan antara pemborong 

dengan yang memborongkan maka akan timbul hak dan kewajiban kedua 

belah pihak yang telah dijelaskan didalam pasal 1601b KUHperdata yang 

berbunyi : “perjanjian dengan mana pihak satu, (si pemborong), mengikatkan 

diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak 

yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.” 

Akan tetapi pada kenyataannya tetap ada pelaksanaan yang dilakukan 

baik pengrajin (pemborong) maupun perusahaan yang tidak sesuai dengan apa 

yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam perjanjian sebelumnya pemborong  

sanggup membuatkan atau memproduksi suatu barang sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam 

prosesnya pengrajin tidak bisa melaksankan kewajibannya dengan baik, 

karena ada kendala atau masalah dalam proses produksi. Akan tetapi hal 

tersebut menyebabkan pemborong sudah dianggap tidak mampu memenuhi 

kewajibannya selaku pemborong sesuai dengan perjanjian yang telah 

diperjanjikan kedua belah pihak.
5
Dengan keadaan seperti itu maka pemborong 

dianggap telah melakukan wanprestasi. 

Sebagai pengrajin batik dan sebagai pemborong yang mengadakan 

perjanjian pemborongan dengan pihak yang memborongkan pekerjaan, 

pengrajin/ pemborong selanjutnya bertanggungjawab menyediakan produksi 
                                                           
5
 Wawancara dengan narasumber, bapak sidiq pramono, Pengrajin batik pada tanggal 10 

November 2017. Jam 14.48 WIB 
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selendang batik, atau bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan oleh pihak yang memberikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul“HUKUM DAN BATIK: Studi 

Tentang Hubungan Hukum Antara Pengrajin Batik Dengan Perusahaan 

di Surakata” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Konstruksi Hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika 

Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni)? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin 

Batik (Batik Danni)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian berdasarkan 

permasalahan adalah  mendeskripsikan : 

1. Untuk mengetahui Konstruksi Hubungan hukum antara PT. Sraya 

Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) 
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2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan 

Pengrajin Batik (Batik Danni) 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

dibidang hukum,terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antara 

PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman 

penelitian yang berkaitan dengan hubungan hukum antara PT. Sraya 

Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) 

2. Bagi Pembaca , hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara 

tertulis maupun sebagai referensi mengenai hubungan hukum antara 

PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) 

 

E. Kerangka Penelitian 

Sampai saat ini hubungan kerja sering disalah artikan. Banyak orang 

yang kurang begitu paham mengenai istilah hubungan kerja. Menurut Lalu 

Husni dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia” 
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yang disebut dengan “hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan 

pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.”
6
 

Sedangkan menurut ketentuan pasal 50 undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Setiap hubungan 

kerja diawali dengan kesepakatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang 

dibuat oleh pekerja dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan perjanjian 

kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja yang ada di 

perusahaannya. 

Dalam hal ini terkait dengan perjanjian kerja dan isi pasal 1601a 

KUHPerdata yang bunyinya “ Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan 

bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan 

tenaganya kepada pihak lain,yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang 

tertentu.” Terdapat beberapa esensialia. Menurut imam soepomo ada tiga 

sedangkan menurut Subekti ada empat esensialia yaitu:
7
 

1. Melakukan Pekerjaan tertentu. 

Pasal 1601a KUHPerdata menyatakan bahwa buruh dalam melakukan 

pekerjaan wajib melakukan sendiri pekerjaannya. Hanyalah dengan seijin 

majikan ia dapat menyuruh  seorang ketiga untuk menggantikannya. 

Dengan demikian pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh si buruh (bersifat 

pribadi) dan tidak boleh digantikan oleh orang lain. 

                                                           
6
 Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 

hal.39 
7
 Koko Kosidin, 1999, Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan, 

Bandung:Mandar Maju,hal. 9. 
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2. Dibawah perintah atau pimpinan orang lain. 

Dengan esensialia ini dimaksudkan, bahwa buruh bekerja di bawah 

perintah dari majikan. Hal ini diatur dalam pasal 1603b KUHPerdata yang 

menyatakan, bahwa buruh wajib mentaati aturan mengenai hal melakukan 

pekerjaan dan aturan yang ditujukan pada peningkatan tata tertib dalam 

perusahaan majikan yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama 

majikan dalam batas aturan perundang-undangan atau perjanjian atau 

peraturan perusahaan, atau jika itu tidak ada, kebiasaan. Dengan adanya 

unsur dibawah pimpinan orang lain berarti ada unsur wewenang perintah 

ini memegang perananan yang pokok sebab tanpa adanya unsur wewenang 

perintah, berarti bukan perjanjian kerja. Dengan adanya unsur wewenang 

perintah berarti antara kedua belah pihak ada kedudukan yang tidak sama 

yaitu yang memerintahkan dan yang diperintah. Kedudukan yang tidak 

sama disebut juga hubungan diperatas. 

3. Adanya upah 

Esensialia ini diatur dalam pasal 1601p KUHPErdata disamping itu hanya 

yang dimaksud dengan upah diatur dalam Pasal 88 Undang-undang No. 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

4. Untuk waktu tertentu 

Dalam KUHPerdata tidak ada pasal yang mengaturnya. Apa yang 

dimaksud dengan “waktu tertentu” terdapat perbedaan pendapat diantara 

parasarjana. Ada yang menolak dan ada yang mempertahankannya. 
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Menurut pasal 1601b KUHPerdata perjanjian pemborongan kerja ialah 

suatu persetujuan bahwa pihak kesatu,yaitu pemborong, mengikatkan diri 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, 

dengan harga yang telah ditentukan.
8
Dari definisi yang diberikan oleh 

KUHPerdata terlihat bahwa undang-undang secara keliru memandang kepada 

kontrak pemborongan sebagai suatu jenis kontrak unilateral, dimana seolah 

olah hanya pihak kontraktor yang mengikatkan diri dan harus berprestasi, 

padahal dalam perkembangannya baik pihak kontraktor maupun pihak 

bowheer saling mengikatkan diri dengan masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban masing-masing.
9
Disini tidaklah penting bagi pihak yang 

memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan 

mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut 

yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/ 

kuantitas ) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

Pemborongan pekerjaan akan menimbulkan suatu perjanjian yaitu 

perjanjian pemborongan yang mengikat para pihak. Para pihak yang terlibat 

didalam perjanjian pemborongan adalah pemborong dan orang yang 

memborongkan. Pemborong mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan 

pemborongan barang atau sesuatu lainnya, dan pihak yang memborongkan 

mengikatkan dirinya untuk membayar biaya yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak . 

                                                           
8
 F.X. Djumialdji, 1995, Penjanjian Pemborongan, Jakarta:PT. Rineka Cipta, hal. 3. 

9
 Munir Fuady, Op.Cit., hal.13. 
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pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak 

menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya melakukan suatu pekerjaan 

tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.
10

 Dalam perjanjian 

pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian 

pemborongan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pihak kesatu , yaitu 

pemborong yang mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi 

pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan.
11

 

Obyek perjanjian menurut Harahap (1986:9) adalah prestasi. Kreditor 

berhak atas prestasi yang diperjanjikan dan debitor wajib melaksanakan 

prestasi dimaksud, kalau demikian intisari atau hakekat perjanjian tidak lain 

dari prestasi. Sesuai ketentuan pasal 1234 KUHPerdata bahwa prestasi yang 

diperjanjikan itu adalah “menyerahkan, melakukan sesuatu, atau tidak 

melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu”.
12

 

Didalam perjanjian pemborongan Pemborong diwajibkan 

memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah 

sebelumnya diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala 

kerugian adala atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang 

memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika si 

pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaannya saja, dan pekerjaannya 

musnah, maka ia hanya bertanggung-jawab untuk kesalahannya (pasal 1605 

dan 1606) ketentuan yang terakir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu 

peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang 
                                                           
10

 H.A. Dardiri Hasyim, Op.Cit, hal. 97. 
11

 Abdul Khakim, Op.Cit, hal. 95. 
12

 Ibid. 
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telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikulkan pada pundaknya 

pihak yang memborongkan ini. Baru apabila dari pihaknya pemborong ada 

kesalahan mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang 

memborongkan, maka si pemborong dapat dipertanggung-jawabkan sekedar 

kesalahannya itu mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut.
13

 

 

F. 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 menganalisanya.
14

 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu metode yang hendak dipakai. Adapun metode 

penelitian yang digunakan antara lain: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. 

Karena dalam penelitian inihukum dipandang atau dikonsepkan sebagai 

hukum negara.
15

 Dengan jenis penemuan hukum in-concreto karena dalam 

penelitian ini mengambil peristiwa-peristiwa individual atau konkrit 

berupa surat perjanjian /surat pernyataan kesanggupan antara PT. Sraya 

Dinamika Mandiri dengan Pengrajin (Batik Danni) sebagai obyek 

                                                           
13

 R. Subekti, 2014 , Aneka Perjanjian, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, Hal. 65. 
14

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Fakultas 

Hukum UMS,hal.1. 
15

Kelik Wardiono, 2005, Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7 
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penelitiannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menguji apakah 

yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit yang diteliti 

tersebut, yaitu untuk menguji sesuai tidaknya perjanjian yang dibuat oleh 

kedua belah pihak dengan norma/ yurisprudensi, doktrin yang ada. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian Deskriptif.
16

Menggunakan penelitian deskriptif karena 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang objek yang 

diteliti, yaitu mendeskripsikan tentang Konstruksi Hubungan hukum 

antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik Danni) 

dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan 

hukum antara PT. Sraya Dinamika Mandiri dengan Pengrajin Batik (Batik 

Danni) 

2. Bentuk Dan Jenis Data 

a. Data  Sekunder 

Surat perjanjian  (surat pernyataan kesanggupan kerja sama antara 

Pengrajin Batik (Batik Danni) dengan PT. Sraya Dinamika Mandiri) 

b. Data Primer 

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder yang berisi 

keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat 

dengan objek yang diteliti yang dimaksud untuk dapat lebih 

                                                           
16

 Bani Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal.57. 
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memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data 

primer hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi kepustakaan. Yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan.
17

 

b. Wawancara 

 Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.  

4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan logika berfikir 

deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum 

menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran 

atau rasio (berfikir rasional).
18

 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan 

yang menjadi: 

 

 

                                                           
17

Khudzaifah Dimyati, 2012, Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum,  Surakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3 

 
18

 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, hal. 111 
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a. Premis Mayor  

Premis mayor berasal dari hukum in-abstracto(dalam wujud sebagai 

peraturan perundang- undangan), ditambah yurisprudensi dan 

doktrin.
19

 Kemudian norma dan doktrin sebagai bahan rujukan atau 

pertimbangan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada, norma 

meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan doktrin berupa 

pendapat-pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Premis Minor  

Premis minor berasal dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. 

Diantaranya fakta empiris (terwujud dalam perilaku, pola-pola perilaku 

ataupun situasi hukum tertentu), maupun berupa fakta-fakta normatif 

yang terwujud didalam dokumen-dokumen tertulis (yang terwujud 

bagaimana penafsiran masyarakat terhadap norma tersebut).
20

 

Kemudian dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa surat 

perjanjian atau surat pernyataan kesanggupan yang dibuat dan ditanda 

tangani oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini penulis yang dilakukan 

penulis adalah menginventaris, mengkaji kemudian menemukan fakta-

fakta terhadap masalah yang dikaji. 
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G. Sistematika skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) 

bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup. Adapun 

rincian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengrajin Batik 

1. Pengertian Pengrajin 

2. Pengertian Batik 

3. Perkembangan Batik di Indonesia 

4. Kegunaan Batik 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-asas dalam Perjanjian 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
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5. Overmacht dan Akibat Hukumnya 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan 

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 

2. Subyek dan Obyek Hukum Dalam perjanjian Pemborongan 

3. Hak Dan Kewajiban Pengrajin 

4. Hak Dan Kewajiban Perusahaan 

5. Wanprestasi dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian 

6. Overmacht dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

 


