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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam 

masyarakat sehingga mampu meminimalisasi timbulnya konflik. Peranan 

hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, 

memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan 

keadilan setiap orang.
1
 Aturan hukum pun perlu dijaga agar proses interaksi 

anggota masyarakat untuk mencangkupi hidupnya dan hubungan kerja sama 

yang positif. Dalam perilaku manusia, kedudukan hukum menjadi sangat 

penting, diantaranya mengenai pekerjaan masyarakat sebagai individu atau 

kelompok.  

Di era Industrialisasi saat ini, di dalam bidang ketenagakerjaan sangat 

banyak dibutuhkan tenaga kerja. Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa 

adanya tenaga kerja. Demi membantu mendorong kemajuan perekonomian 

suatu negara perlu adanya kerjasama antara perusahaan dan tenaga kerja 

dalam perindustrian saat ini. Perusahaan adalah mereka yang melakukan 

sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal, 

tenaga kerja, yang dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan untuk 

memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau 
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mengadakan perjanjian perdagangan.
2
 Tenaga Kerja menurut Pasal 1 ayat (2) 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: “Setiap orang laki-

laki atau wanita yang sedang atau dalam akan melakukan pekerjaan, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 

 Secara yuridis, tenaga kerja memiliki kebebasan yang dilindungi oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tenaga kerja memiliki 

kedudukan yang sama di depan hukum dengan pemberi kerja, tetapi secara 

sosiologis, kedudukan tenaga kerja tersubordinasi oleh pemberi kerja yang 

artinya pemberi kerja memiliki kewenangan untuk memerintah tenaga kerja 

dan menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan.
3
 Dengan kata 

lain, kedudukan pemberi kerja lebih tinggi daripada kedudukan tenaga kerja 

dalam hubungan kerja. Masyarakat bertahan hidup dengan bekerja, baik 

kedudukannya sebagai tenaga kerja maupun sebagai pemberi kerja. Oleh 

karena itu, untuk memastikan kesejahteraan antara pemberi kerja dan tenaga 

kerja diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur segala 

hal yang berkaitan dengan kedudukan, pangkat, jabatan dan posisinya maupun 

upah. 

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian 

adalah: “perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.” 

                                                             
2
Danang Suyoto, 2016. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 24. 
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Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang 

atau lebih yang disebut dengan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Untuk memastikan kesejahteraan antara 

tenaga kerja dengan pemberi kerja dalam melaksanakan hubungan kerja oleh 

karena itu, perlu dibuat suatu Perjanjian Kerja yang akan menjadi landasan 

antara pemberi kerja dan tenaga kerja dalam melaksanakan hubungan kerja. 

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: “perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” 

Perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan sebagai dasar 

lahirnya hubungan kerja.
4
 Pengertian hubungan kerja menurut Pasal 1 ayat 15 

UU No. 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan adalah: “hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”  

Ketentuan dalam perjanjian kerja atau isi perjanjian kerja harus 

mencerminkan isi dari perjanjian perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama 

(KKB) dengan kata lain hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 

sebagaimana diuraikan pada bagian hubungan kerja. Hubungan kerja dapat 

terjadi apabila ada hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan 

yang seimbang untuk dilaksanakan. Serta hubungan kerja dapat terjadi karena 
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menjalankan suatu pekerjaan dan karena menjalankan suatu perusahaan.
5
 

Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Selain dari perjanjian kerja, bentuk perjanjian lain 

yang juga perjanjian untuk melakukan pekerjaaan (de overeenkomsten tot het 

verricten van arbeid), yaitu perjanjian pemberian jasa/pekerjaaan tertentu (de 

overeenkomt tot het verrichten van diensten). Dalam suatu perjanjian kerja, 

karyawan mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan perusahaan 

dengan mengikatkan dirinya. 

Bahwa di era globalisasi saat ini, industrialisasi dan hukum yang 

berbasis nilai-nilai keislaman, lebih diperhatikan agar posisi antara Perusahaan 

dan tenaga kerja dalam keadaan seimbang sehingga aspek keadilan dapat 

tercapai. Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah 

tujuan dari hukum. Pelaksanakan Al-Adalah (Keadilan) dalam suatu perjanjian 

menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan 

kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus 

senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak 

boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
6
 Dalam QS. Al-Hadid 

(57): 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman yang artinnya: 

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. 

                                                             
5
Abdulkadir Muhammad, 1991, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia., Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 39. 
6
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5 

  

Dari surat di atas, bahwa tujuan keseimbangan dalam aspek keislaman 

adalah agar keadilan dapat ditegakkan, terutama keadilan antara perusahaan 

dan karyawan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah 

disepakati dalam perjanjian kerja. 

 Asas keseimbangan sangat penting untuk diterapkan dalam isi suatu 

perjanjian kerja antara perusahaan dan tenaga kerja, karena asas keseimbangan 

adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya 

mencapai suatu keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan 

demikian bahwa bentuk ideal dari sebuah perjanjian kerja adalah adanya 

kepantasan dalam menempatkan posisi ,masing-masing pihak untuk 

menempatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Sehingga dapat diterima dengan 

jelas dimana perjanjian yang didasari dengan asas keseimbangan tersebut 

dapat mencegah adanya pemberian harapan yang diluar batas serta mencegah 

bentuk ketidakseimabangan isi dari hak serta kewajiban yang diikatkan 

kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Tujuan dari asas keseimbangan 

yaitu hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam 

menentukan hak dan kewajibanya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan tenaga kerja 

maupun pemberi kerja tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar 

bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta 
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perlakuan tanpa diskriminasi. Hal tersebut merupakan urgensi disusunnya 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para 

pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan perekonomian 

Indonesia. Untuk itu perlu diterapkan mekanisme kontrak yang berimbang 

dari pra akad, sehingga suatu perjanjian yang dibuat dengan menerapakan 

adannya asas keseimbangan akan mewujudkan suatu suatu keadilan baik bagi 

perusahaan dan karyawan. 

UD. Surya Abadi Furniture merupakan Perusahaan Perseorangan yang 

bergerak dibidang produksi Meubel dimana kegiatannya tidak terlepas dari 

Ekspor barang usahanya ke luar negeri untuk mendukung kelancaran dan 

kemajuan usahannya. Di samping itu UD. Surya Abadi Furniture juga 

mempekerjakan karyawan-karyawan dengan jumlah cukup banyak. Dengan 

demikian untuk memastikan kelancaran dalam kelangsungan proses produksi 

maka perlu diadakan suatu Perjanjian kerja antara perusahaan dengan 

karyawan. Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para karyawan 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kerja. Di dalam perjanjian kerja tersebut merupakan suatu kesepakatan antara 

pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pelaksanakan kerjasama. Apa yang 

dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lain juga. Perjanjian 

kerja perusahaan yang telah dibuat secara tertulis memuat asas-asas yang ada 

dalam Perjanjian pada umumnya, salah satunnya adalah diterapkannya asas 

keseimbangan, sehingga asas keseimbangan yang berbasis pada prinsip 

keadilan dalam aspek keislaman di era Industrialisasi ini dapat terjaga dan 
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tercapai, sehingga hak dan kewajiban antara Perusahaan dan buruh dapat 

terlaksana dengan baik dalam hubungan kerja. 

Sehubungan dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui secara nyata 

dan lebih mendalam maka Skripsi ini berjudul: Asas Keseimbangan 

“Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan 

dan Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini disamping harus ditentukan obyek penelitian juga 

harus diadakan suatu pembatasan masalah terhadap obyek yang harus diteliti. 

Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui seberapa masalah yang akan 

dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas.  

Masalah-masalah yang timbul mungkin banyak sekali sehingga 

memang perlu untuk diadakan pembatasan, tak mungkin dapat dibahas secara 

keseluruhan. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut hanya terbatas pada 

Bentuk dan isi dari perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. 

Surya Abadi Furniture, tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian 

kerja antara perusahaan dengan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture dan 

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara perusahaan 

dengan karyawan Studi di UD. Surya Abadi Furniture Di Sukoharjo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat tiga 

permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana Bentuk dan isi dari perjanjian kerja antara Perusahaan dan 

karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian kerja 

antara perusahaan dengan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture 

Sukoharjo? 

3. Bagaimana Penerapan Asas Keseimbangan dalam perjanjian kerja antara 

Perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian kerja antara 

perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam 

perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi 

Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kerja 

antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture 

Sukoharjo. 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya 

hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam 

suatu perjanjian kerja dan penerapan asas keseimbangan dalam suatu 

perjanjian terutama dalam Perjanjian Ketenagakerjaan 

b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan 

skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

(S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya 

hukum perdata tentang Tanggung Jawab Hukum Para pihak dalam 

perjanjian kerja dan Penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kerja 

antara perusahaan dan karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pembaca mengenai Tanggung jawab hukum para pihak dalam 

Perjanjian Kerja dan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian 

kerja antara perusahaan dan karyawan 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada 

institusi atau perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat 

meningkatkan kemajuan perusahaan serta kesejahteraan karyawan 

sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 



10 

  

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Di era industri ini banyak dibutuhkan tenaga kerja, dimana 

perkembangannya hukum dan industri di zaman ini berbasis pada keislaman, 

yaitu keseimbangan antara para pihak dalam melaksanakan perjanjian agar 

tercapainnya keadilan dalam aspek keislaman. 

 Perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja menurut 

Pasal 1 (14) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memberikan 

pengertian sebagai berikut: “perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

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

kewajiban para pihak.” 

Perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan dilakukan dengan 

menggunakan perjanjian baku. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 

KUH Perdata Perjanjian adalah “perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari peristiwa ini, 

Perjanjian kerja  

Perusahaan Karyawan 

Tanggung Jawab Hukum Para Pihak 

Asas Keseimbangan 
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timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut 

Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Dimana dalam membuat perjanjian harus memuat syarat sahnya perjanjian 

dan asas-asas perjanjian yaitu salah satunya asas keseimbangan. Dalam 

membuat perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 

yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Sementara penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja adalah 

untuk memastikan agar para pihak yaitu Perusahaan dan Karyawan dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara sama rata, sehingga prinsip 

keadilan dapat terpenuhi. Karyawan sebagai pihak yang lemah juga dapat 

meneriama haknya serta perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya 

dengan seimbang. Maka dalam skripsi ini menjawab pertanyaan mengenai 

bagaimana bentuk dan isi dalam perjanjian kerja di UD, Surya Abadi 

Furniture, bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian 

kerja dan bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja 

antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mengungkap tentang Tanggung Jawab Hukum para 

pihak dalam Perjanjian kerja antara perusahaan dengan Karyawan di UD. 

Surya Abadi Furniture dan Penerapan asas keseimbangan pada perjanjian 

kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture 
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Sukoharjo, tentunya ini merupakan penelitian yang spesifikasinya yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini.
7
 Pendekatan ini dikenal juga 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain berupa isi perjanjian 

kerja di UD Surya Abadi Furniture. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Surya Abadi Furniture 

Sukoharjo, karena terdapat data-data pendukung yang ada di UD. Surya 

Abadi Furniture Sukoharjo mengenai Bentuk dan Isi Perjanjian kerja di 

UD. Surya Abadi Furniture, Tanggungjawab hukum para pihak dalam 

Perjanjian Kerja di UD. Surya Abadi Furniture dan Penerapan asas 

keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan 

Karyawan. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian 

ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai 

asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan 

karyawan di UD. Surya Abadi Furniture dilihat dari bagaimana 
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Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12. 
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Tanggungjawab Para Pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-

sifat, karya-karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.
8
 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat melalui penelitian 

yang dilakukan secara langsung melalui sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
9
 Penulis mendapatkan data 

primer dalam penelitian ini berupa akad-akad perjanjian kerja antara 

perusahaan dengan karyawan di UD. Surya Abadi furniture di 

Sukoharjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,tesis,disertasi, 

dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke 

perpustakaan. 

 

 

                                                             
8
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 43. 

9
Ibid., hal. 47. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan 

cara menggunakan penelitian kepustakaan yaitu suatu metode 

pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan 

mengiventarisasi, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan 

data-data sekunder yang lain, yang terkait dan berhubungan dengan objek 

yang dikaji.
10

 

6. Metode Analisis data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data 

normative kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari norma hukum 

positif. Carannya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu 

mengklasifikasikannya, kemudian dilakukan proses editing data, lalu 

membahasnya berdasarkan penafsiran yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dengan hukum positif dengan 

masalah yang dikaji dan atau diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan 

akhir secara dedukif. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika 

skripsi ini sebagai berikut: 
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 Zaenuddin Ali, Op. Cit., hal. 15 
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