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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring meningkatnya teknologi di bidang transportasi menjadikan 

pengunaan mobil merupakan konsumsi umum. Mobil bukan lagi barang 

mewah yang di istimewakan, hal ini dilihat dari padatnya lalu lintas jalan raya 

yang sebagian besar dipadati oleh mobil. Menjamurnya kepemilikan mobil 

tersebut dapat di jadikan peluang usaha bagi perusahaan untuk menawarkan 

dan menyedikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan yang lebih beragam. 

Dengan adanya jasa perawatan dan perbaikan kendaraan tersebut dapat 

membantu dan mengatasi permasalahan yang ada didalam kepemilikan mobil. 

Sentot Imam Wahjono menyatakan jasa merupakan kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya termasuk didalamnya jasa 

pelayanan berupa jasa perawatan dan jasa perbaikan yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu
1
. Jasa sendiri 

diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 69 

Tahun 2018 Pasal 1 yang berbunyi “Jasa adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagii masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen”,  

Sedangkan perawatan menurut Supandi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki setiap fasilitas sehingga mencapai 

                                                           
1
 Sentot Imam Wahjono, 2010,  Manajemen Pemasaran Bank, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 88. 
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standart yang dapat diterima sehingga adanya perawatan itu sebagai aktifitas 

mencegah kerusakan
2
. Jadi perawatan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan 

baik. 

Perbaikan menurut Supandi merupakan tindakan untuk memperbaiki 

kerusakan dalam hal reparasi untuk semua bentuk aktifitas perawatan yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas
3
. Jadi perbaikan merupakan pemulihan 

suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau 

penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula 

Sehingga jasa terdiri dari jasa perawatan dan jasa perbaikan. Menurut 

Assauri jasa perawatan dan  jasa perbaikan merupakan kegiatan jasa 

perawatan atau jasa perbaikan  yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas 

produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungi 

dengan baik
4
. 

PT. NASMOCO merupakan perusahaan yang berada di Surakarta. 

Yang memanfaatkan peluang usaha untuk menawarkan dan menyediakan jasa 

perawatan dan jasa perbaikan meliputi : 

1.  kegiatan merawat mobil yaitu merawat jok mobil, ban mobil, aki mobil, 

kopling mobil, oli mobil, isi radiator mobil, merawat dan memeriksa kabel 

dan lampu mobil, wiper dan kaca mobil, karet-karet pada bagian pintu dan 

kaca mobil serta perawatan mendasar pada mobil, dan  

                                                           
2
. Supandi. 1990. Manajemen Perawatan Industri. Bandung:  Ganeca Exact, hal. 54. 

3
 Ibid 

4
 Assauri. 1999. Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Revisi, Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 104. 
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2. kegiatan memperbaiki mobil meliputi service berkala mobil, memperbaiki 

mobil ketika mogok, memperbaiki body mobil yang rusak. 

Dalam melaksanakkan kegiatan jasa perawatan dan jasa perbaikan 

tersebut PT. Nasmoco mengikatkan dirinya dengan pengguna jasanya sesuai 

dengan pengertian perjanjian  dalam pasal 1313 KUHPerdata yaitu “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Dan menurut perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUH Perdata 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu 

majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”. Sehingga setelah kedua 

belah pihak sudah saling mengikatkan dirinya sesuai dengan pengertian 

perjanjian pada umumnya dan pengertian perjanjian kerja serta memenuhi 

syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata maka pelaksanaan perjanjian 

kerja jasa perawatan dan jasa perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO dapat 

terlaksana yang mana dalam perjanjiannya memuat subyek perikatan, obyek 

perikatan, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab para pihak jika 

terjadi permasalahan, dan lain sebagainya.  

Setelah pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan jasa perbaikan 

kendaraan itu terlaksana maka timbulah hubungan hukum yaitu hak dan 

kewajiban diantara para pihak, dimana hak dan kewajiban perusahaan adalah 

memberikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya serta 

mendapatkan upah dari jasa yang telah dikeluarkannya, hak dan kewajiban 
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pelanggan adalah membayar ongkos biaya jasa yang telah diterimanya dan 

mendapatkan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya. 

Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan sendiri sering timbul permasalahan, yang pertama 

mengenai isi perjanjian yang dibuat sepihak oleh perusahaan sehingga 

pelanggan merasa dirugikan, karena hanya diberikan pilihan untuk 

menyanggupi dan mendatangani perjanjian sepihak itu jika ingin tetap 

menggunakan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan dalam hal ini sangat diuntungkan. 

Padahal jelas hal tersebut melanggar syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat 

1 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak serta ketidak 

jelasan informasi service yang disampaikan pegawai kepada pelanggan baik 

berupa jadwal service, rekomendasi service, info booking service dan progress 

service. Sehingga banyak pelanggan pengguna jasa perawatan dan jasa 

perbaikan yang merasa kebingungan. Padahal jelas hal tersebut melanggar 

syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata yaitu adanya suatu hal 

tertentu. 

Permasalahan kedua mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan 

pelanggan misalnya terlambat membayarkan biaya estimasi dari jasa 

perawatan dan perbaikan kendaraan yang telah diterimanya serta ketidak 

adilan dalam hal antrian service yang diberikan oleh pegawai dimana 

pelanggan yang datang pertama belum tentu mendapatkan service terlebih 

dahulu tetapi pelanggan terakhir justru mendapatkan service terlebih dahulu. 
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Hal ini jelas memenuhi unsur wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi 

terlambat dan memenuhi prestasi tetapi keliru serta sesuai dengan pengertian 

wanprestasi yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata.  Dan permasalahan 

mengenai perbuatan melawan hukum misalnya pegawai perusahaan 

melakukan pencurian barang, menghilangkan  barang yang ada pada 

kendaraan serta merusak kendaraan yang dirawat atau diperbaikinya secara 

sengaja ataupun karena kurang kehati-hatiannya. Padahal jelas hal tersebut 

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365, 

1366, 1367 KUHPerdata. Maka oleh karena itu salah satu pihak yang tidak 

menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya melakukan 

wanprestasi serta perbuatan melawan hukum tersebut haruslah bertanggung 

jawab secara hukum atas kesalahannya, ia harus mengganti kerugian. 

Uraian permasalahan di atas kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah maupun perusahaan  yang menjamin kepastian hak bagi pengguna 

jasa perawatan dan perbaikan kendaraan, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam terhadap jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. 

Nasmoco, sehingga penulis mengajukan judul yakni “PELAKSANAAN 

PERJANJIAN KERJA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN 

KENDARAAN DI PT NASMOCO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti penulis sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan 

Kendaraan di PT.Nasmoco ? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka tujuan penelitan 

yang akan diteliti penulis sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian campuran Jasa Perawatan dan 

Perbaikan Kendaraan di PT. Nasmoco. 

2. Mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan suatu 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Penulis 

Menambah wawasan , kemampuan berfikir ilmiah penulis khusunya 

ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata,dan memberikan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai 

pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan  perbaikan kendaraan di 

PT. Nasmoco. 
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2. Manfaat bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi 

secara tertulis bagi masyarakat serta memberikan jawaban dari 

permasalahan yang mungkin terjadi mengenai pelaksanaan perjanjian kerja 

jasa perawatan dan  perbaikan kendaraan di PT. Nasmoco. 

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau refrensi bagi 

penulisan penelitian sejenis yang sama di masa yang akan datang dan 

memberikan gambaran mengenai permasalahan yang timbul di PT 

NASMOCO. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya jasa perawatan dan perbaikan dapat menjadi alternative 

bagi pengguna jasanya untuk memperbaiki kendaraannya, juga dapat menjadi 

peluang usaha bagi perusahaan  dan dapat memecah masalah mengenai 

kebutuhan akan jasa perawatan dan perbaikan kendaraannya. 

Sentot Imam Wahjono menyatakan jasa merupakan kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya termasuk didalamnya jasa 

pelayanan berupa jasa perawatan dan jasa perbaikan yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu
5
. Jasa sendiri 

dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 69 Tahun 

2018 Pasal 1 yang berbunyi “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk 

                                                           
5
 Sentot Imam Wahjono, 2010,  Manajemen Pemasaran Bank, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 88. 
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pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagii masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen”.  

Sedangkan perawatan menurut Supandi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki setiap fasilitas sehingga mencapai 

standart yang dapat diterima sehingga adanya perawatan itu sebagai aktifitas 

mencegah kerusakan
6
.  

Perbaikan menurut Supandi merupakan tindakan untuk memperbaiki 

kerusakan dalam hal reparasi untuk semua bentuk aktifitas perawatan yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas
7
.  

Sehingga jasa terdiri dari jasa perawatan dan jasa perbaikan. Menurut 

Assauri jasa perawatan dan  jasa perbaikan merupakan kegiatan jasa 

perawatan atau jasa perbaikan  yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas 

produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungi 

dengan baik
8
 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan itu meliputi kegiatan merawat mobil yaitu merawat 

jok mobil, ban mobil, aki mobil, kopling mobil, oli mobil, isi radiator mobil, 

merawat dan memeriksa kabel dan lampu mobil, wiper dan kaca mobil, karet-

karet pada bagian pintu dan kaca mobil serta perawatan mendasar pada mobil, 

dan kegiatan memperbaiki mobil meliputi service berkala mobil, memperbaiki 

mobil ketika mogok, memperbaiki body mobil yang rusak. Sehingga jasa 

                                                           
6
. Supandi. 1990. Manajemen Perawatan Industri. Bandung:  Ganeca Exact, hal. 54. 

7
 Ibid 

8
 Assauri. 1999. Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 104. 
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perawatan dan perbaikan kendaraan itu mempunyai keuntungan dengan 

menjadikan kondisi kendaraan lebih prima dan seperti baru kembali. 

Dengan demikian untuk melaksanakkan perjanjian kerja jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan  di PT. Nasmoco Berdasarkan pasal 1313 

KUHPerdata perjanjian yaitu suatu persetujuan atau suatu perbuatan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 

Sedangkan perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUH Perdata adalah suatu 

perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama 

waktu yang tertentu. Dan harus memenuhi unsur-unsurnya yang meliputi 

suatu perbuatan, antara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, perbuatan tersebut 

melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang  berjanji. 

Disamping itu agar pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan 

Perbaikan Kendaraan di PT.Nasmoco dikatakan sah dan dapat terlaksana 

maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian  yang diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata, meliputi:  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian : pasal 1329 KUHPerdata 

memuat tentang orang yang cakap melakukan perjanjian dan pasal 1330 

KUHPerdata memuat tentang orang yang tidak cakap untuk melakukan 

perjanjian. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu  
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4. Suatu sebab yang halal
9
. 

Maka apabila unsur dan syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. 

Pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan kendaraan di 

PT.Nasmoco dapat terlaksana dan para pihak telah sepakat dengan segala 

isi yang terdapat dalam perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan 

kendaraan di PT. Nasmoco yang berpedoman pada KUHPerdata baik 

meliputi subyek , obyek hak dan kewajiban kedua belah pihak, akibat 

hukum sampai dengan berakhirnya perjanjian yang diatur dalam pasal 

1380 KUHPerdata. 

Dan apabila dalam menjalankan hubungan hukum berupa hak dan 

kewajiban tersebut salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya yang 

menimbulkan akibat hukum baik berupa wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum maka salah satu pihak yang melanggar tersebut harus 

bertanggung jawab mengganti kerugian sebagai akibat hukum yang timbul 

dari perbuatannya tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan,mengatisipasi masalah.
10

 Adapun metode yang 

digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
9
 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal. 17-20 

10
 Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, hal. 5. 
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1. Metode Pendekatan 

Adapun metode pendekatan didalam penulisan penelitian ini yaitu 

Metode Pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro 

metode pendekatan yuridis\ empiris merupakan  pendekatan kepustakaan 

yang mengacu pada peraturan-peraturan, buku-buku, literatur-literatur 

hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan 

pembahasan
11

 dalam penlitian skripsi ini dan pengambilan data langsung 

pada objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja 

jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO . 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual, serta akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antarfenomena 

yang diselidiki.
12

 Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian 

deskriptif untuk mendeksipsikan secara jelas mengenai pelaksanaan 

perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. 

NASMOCO. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian 

skripsi ini,  yaitu : 

 

                                                           
11

 Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, , hal. 10. 
12

Mohammad Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63. 
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a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang digunakan 

penulis untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-

bahan hukum diantaranya meliputi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.
13

 

1) Bahan Hukum Primer  

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 

primer yaitu KUHPerdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 

sekunder meliputi literatur dan buku-buku ilmu hukum yang saling 

berhubungan serta surat perjanjian jasa perawatan dan perbaikan 

kendaraan di PT. NASMOCO Surakarta. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan penulis 

untuk mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui : 

1)  Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan  penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi di PT. 

NASMOCO Slamet Riyadi Solo. Lokasi tersebut dipilih penulis 

berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berkaitan erat dengan 

apa yang akan diteliti. 

 

                                                           
13

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammdiyah Surakarta, hal. 8. 
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2)  Subyek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis memilih subyek 

penelitian yaitu staff  PT. NASMOCO  yang berkompeten 

dibidangnya serta memiliki dan mengetahui informasi dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja jasa 

perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis melakukan pengumpulan 

data, membaca serta mengkaji peraturan perundang-undangan, 

dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, maupun bahan pustaka lainnya 

ke dalam bentuk tertulis yang berkaitan erat dengan pelaksanaan 

perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. 

NASMOCO Surakarta. 

b. Studi Penelitian Lapangan 

1) Daftar pertanyaan 

Penulis terlebih dahulu menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan 

yang akan diajukan ke staff  PT. NASMOCO  yang berkompeten 

dibidangnya serta memiliki dan mengetahui informasi dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja jasa 

perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO Surakarta. 



14 

 

 

 

2) Wawancara  

Penulis mengadakan wawancara berkomunikasi secara langsung 

untuk memperoleh data dari para narasumber. 

5. Metode Analisi Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penlitian skripsi 

ini yaitu metode analisis data kualitatif yang menganalisis mengenai 

peraturan, literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja jasa 

perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO Surakarta serta surat 

perjanjian jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO 

Surakarta yang kemudian dipadukan dengan penelitian lapangan meliputi 

pendapat-pendapat responden yang selanjutnya di analisis secara kualitatif 

setelah itu dicari pemecahan permasalahannya sehingga diperoleh jawaban 

dari permasalahan yang disimpulkan.  

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui dan mempermudah perolehan gambaran tentang 

hasil peneliti, penulisan akan mengemukakan sistematika skripsi adalah 

sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan, Pada bab I ini merupakan suatu pengantar untuk 

penulisan pada bab-bab berikutnya dalam pembahasan yang terdiri dari: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab II ini berisikan Tinjauan umum 

tentang Perjanjian meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, 

asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi dan akibat 

hukumnya, perbuatan melawan hukum, overmacht dan akibat hukumnya, 

berakhirnya atau hapusnya perjanjian, Tinjauan tentang perjanjjian kerja 

melipuuti pengertian perjanjjian kerja, timbulnya perjanjjian kerja, syarat 

sahnya perjanjjian kerja , bentuk perjanjjian kerja, jenis perjanjjian kerja, 

pihak yang terkait perjanjjian kerja, wanprestasi dan prestasi, Tinjauan tentang 

perjanjian jasa meliputi pengertian perjanjian jasa, pengertian jasa, pengaturan 

perjanjian jasa, unsur perjanjian jasa,hubungan hukum perjanjian jasa, 

tanggung jawab hukum, Tinjauan tentang perawatan dan perbaikan meliputi 

pengertian perawatan dan perbaikan , bentuk perawatan dan perbaikan, tujuan 

perawatan dan perbaikan, hak dan kewajiban para pihak dalam perawatan dan 

perbaikan. 

Bab III Hasil Penlitian dan Pembahasan, Pada bab ini dijelaskan 

mengenai Pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan 

kendaraan di PT.Nasmoco dan Tanggung jawab hukum apabila salah satu 

pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan 

Hukum. 

 


