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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara harus 

patuh dan tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, hal ini 

merupakan sebuah ketentuan yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 

1945, negara hukum adalah suatu negara yang didalamnya segala tindakan 

harus ada dasar hukumnya.
1
 Salah satunya adalah hukum yang mengatur 

hubungan antara orang perseorangan atau juga sering disebut dengan hukum 

perdata dan secara khusus disebut hukum kontak atau perjanjian. Setiap 

orang baik warga Negara maupun orang asing yang berada di Indonesia 

mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan ,hukum 

termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Setiap subjek hukum 

mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, 

perbuatan subjek hukum tersebut harus didukung oleh kecakapan dan 

kewenangan hukum yang lazim disebut dengan rechtsbekwaamheid 

(kecakapan hukum) dan rechtsbevoegdlheid (kewenangan hukum). Setiap 

orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan 

perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, sepanjang dianggap cakap 

hukum oleh undang-undang.  
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Industrialisasi adalah usaha menggalakan industri dalam suatu 

negara,
2

 Era industrialisasi merupakan era yang ditandai dengan 

bertumbuhnya industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa.
3
 

Pertumbuhan industri dalam bidang industri jasa ditandai dengan 

berkembangnya jasa arsitek, karena arsitek sebagai salah satu komponen 

masyarakat yang berperan di dalam pembentukan peradaban kehidupan 

manusia. Seorang arsitek dalam melakukan pekerjannya harus melakukan 

perjanjian terlebih dahulu dengan orang dan/atau badan hukum yang 

memerlukan jasa arsitek, hal ini dilakukan guna menentukan hak dan 

kewajiban para pihak dalam proses pekerjaan arsitek serta memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak dan perjanjian dibuat secara tertulis 

bertujuan sebagai alat bukti apabila terjadi konflik dikemudian hari.
4
 

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam buku III (pasal 1233-

1864) tentang perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian 

untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II 

Buku III BW yaitu: tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak 

atau perjanjian.
5
  Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya pada 

satu orang atau lebih.
6

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu 

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat kedua pihak tersebut, 
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dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka 

pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian berhak untuk memaksakan 

pelaksanaan melalui mekanisme dan jalur yang hukum yang berlaku.
7
 

Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu asas hukum yang 

dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang 

berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang 

memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu 

dapat dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan.
8

 Sedangkan jenis perjanjian yaitu salah satunya 

adalah perjanjian pemborongan. Sebagai dasar dari perjanjian pemborongan 

KUH Perdata mengatur dalam pasal 1601 butir (b) yang berbunyi 

“pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

(si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 

bagi pihak lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga 

yang ditetukan”.
9
 Dalam Undang-undang Pedoman Hubungan Kerja antara 

Arsitek dengan Pengguna Jasa dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah 

suatu ikatan hubungan kerja secara tertulis yang mempunyai kekuatan 

hukum antara pihak Pengguna Jasa dan Arsitek yang menjalin hubungan 

kerja, di mana di dalamnya diterangkan dengan jelas dan tegas sekurang-
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kurangnya tentang lingkup pekerjaan atau tugas dan uraiannya, serta 

penetapan batasan waktu dan anggaran, serta imbalan jasa maupun biaya 

penggantian serta tata cara pembayarannya, yang sesuai dan mengacu serta 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan 

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konstruksi dan atau 

mengikuti ketentuan Standar Perjanjian Kerja Konstruksi untuk jasa arsitek 

yang diterbitkan oleh IAI.
10

 

Sebagai syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata 

menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

 Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena 

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat 

pertama dan kedua tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan 

artinya bahwa salah satu pihak dalam perjanjian mengajukan ke pengadilan 

untuk membatalkan atas perjanjian yang telah disepakati, apabila para pihak 

dalam perjanjian tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap 

sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, 

karena menyangkut objek perjanjian. Syarat ketiga dan keeampat tidak 
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terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula 

perjanjian itu dianggap tidak ada.
11

 

Berdasarkan asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan 

atau pesetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok 

tentang apa yang menjadi obyek perjanjian. Berpedoman pada asas 

konsensualitas tersebut, maka untuk menentukan apakah telah lahir suatu 

perjanjian dan kapan perjanjian itu lahir, harus mengetahui apakah telah 

terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan 

perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 

1313, dimana dalam perjanjian ada kesepakatan antara kedua belah pihak, 

dan tidak diperkenankan ada pihak yang dirugikan.
12

 

Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan 

oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu 

perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, 

tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya 

bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang 

dianggap perlu bagi tujuannya.  

PT Mitra Andalan Sakti dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama 

dengan pekerja (pemborong), sehingga dalam melakukan suatu hubungan 

kerja PT Mitra Andalan Sakti membuat suatu perjanjian kerja. Tidak 
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terkecuali hubungan kerjanya dengan Rena Reklame. Perjanjian kerja 

tersebut mengakibatkan adanya hubungan perdata yang mengikat kedua 

belah pihak sekaligus menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. 

Mengenai hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian 

pemborongan hanya sedikit sekali diatur dalam KUHPerdata. Sebagian besar 

hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan standar pemborongan, 

kemudian dimuat secara terperinci dalam perjanjian, juga dalam rencana 

kerja dan syarat. 
13

 

Berdasarkam uraian singkat kasus di atas, maka penyusun tertarik 

untuk membahas lebih lanjut mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian 

pekerjaan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan 

judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEKERJAAN 

ARSITEKTUR ANTARA PT MITRA ANDALAN SAKTI DENGAN 

RENA REKLAME PERSPEKTIF HUKUM PERDATA” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di sampaikan 

oleh penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontruksi hukum perjanjian antara PT Mitra Andalan Sakti 

dengan Rena Reklame ditinjau dari perspektif hukum perdata ? 
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2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian 

pekerjaan antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame ditinjau 

dari perspektif hukum perdata ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan objektif (tujuan yang terkait dengan masalah pokok penelitian) 

a. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian pekerjaan arsitektur 

meliputi “pekerjaan logo dan nama” antara PT Mitra Andalan Sakti 

dengan Rena Reklame. 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam 

pelaksanaan perjanjian pekerjaan arsitektur  meliputi “pekerjaan 

logo dan nama” antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena 

Reklame. 

2. Tujuan subjektif (tujuan yang terkait pada kepentingan subjek dalam 

penelitian) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta dapat bermanfaat bagi peneliti dibidang perdata 

khususunya pada perjanjian pekerjaan serta untuk menerapkan ilmu 

dan teori yang diperoleh bermanfaat bagi penulis dan masyarakat 

pada umumnya, mengenai perjanjian pekerjaan arsitektur meliputi 

pekerjaan logo dan nama di PT Mitra Andalan Sakti. 
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b. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama 

dalam menyusun skripsi ini serta guna untuk memenuhi syarat lulus 

dan memperoleh gelar sarjana dari fakultas hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkakn data yang berkaitan 

dengan materi penelitian ini. Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu memberikan ilmu 

pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum perdata terkait pada 

perjanjian pekerjaan arsitektur antara PT Mitra Andalan Sakti (sebagai 

pemberi pekerjaan) dengan Rena Reklame (sebagai pekerja) yang mana 

bentuk, isi, dan substansi dari perjanjian tersebut yang disetujui oleh 

kedua belah pihak menurut peraturan yang beraku. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman serta wawasan tentang perjanjian pekerjaan arsitektur 

meliputi pekerjaan logo dan nama. 
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E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran memuat tentang teori atau konsep yang 

bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 

arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan 

kemudian menganalisis hasil penelitian.
14

 Perjanjian pekerjaan pembuatan 

logo dan nama antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame 

termasuk dalam perjanjian pekerjaan. Dalam hal ini PT Mitra Andalan Sakti 

memborongkan pekerjaan pembuatan logo dan nama kepada Rena Reklame 

yang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1601 butir (b), serta 

sebagai syarat sah perjanjian anatara pihak dalam perjanjian pasal 1320 

KUH Perdata, bahwa dalam lahirnya suatu perjanjian maka harus 

tercapainya kesepakatan atau pesetujuan antara kedua belah pihak yang 

meliputi isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama mengenai syarat 
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tidak bertentangan dengan undang - undang, hal-hal yang pokok tentang apa 

yang menjadi obyek perjanjian.  

Tanggung jawab hukum akan timbul didasarkan karena adanya 

perjanjian tertulis para pihak dalam perjanjian pekerjaan arsitektur meliputi 

pekerjaan logo dan nama pada Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD 

Soegiri lamongan tahun 2019 antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena 

Reklame yang mempunyai kekuatan hukum dan telah dicantumkan 

didalamnya keterangan-keterangan yang jelas tentang ruang lingkup, 

pelaksanaan pekerjaan dan denda. Dalam hal pejanjian pekerjaan ini terdapat 

suatu permasalahan yang akan diangkat oleh penulis bagaimana konstruksi 

hukum perjanjian pekerjaan arsitektur, bagaimana tanggung jawab hukum 

para pihak. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan acuan dan dasar yang berfungsi sebagai 

alat ataupun cara dalam melakukan penelitian, sedangkan penelitian itu 

sendiri adalah suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat 

ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
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keadaan atau gejala-gejala yang lain.
15

 Sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran perjanjian pekerjaan pembuatan logo dan nama pada 

gedung rawat jalan RSUD Soegiri Lamongan. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis 

normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum 

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konsep dan pendekatan kasus (case approach), serta memperoleh 

pengetahuan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan 

lain dan penerapan dalam prakteknya. Yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data dari penelitian ini dapat penulis jabarkan 

sebagai berikut : 

a. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Pembangunan Gedung 

Rawat Jalan RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang beralamatkan di Jl. 

Kusuma Bangsa No.7, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, 

Kab. Lamongan. 
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b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data primer berupa data Surat Perjanjian Pekerjaan 

Arsitektur  antara PT. Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame 

dalam hal Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD 

Dr. Soegiri Lamongan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau 

materi penelitian.
16

 Jenis data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer terdiri atas 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan 

pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

KUH Perdata Buku III. 
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b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah 

bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:  

(1) Buku-buku ilmiah yang terkait 

(2) Hasil penelitian 

(3) Jurnal Ilmiah 

c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan 

hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier tersebut adalah media internet. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini adalah 

kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang 

mendukung dengan obyek penelitian ini dan mempelajari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 
17

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada 

dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut 
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dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.
18

 Metode deduktif adalah suatu 

kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau 

pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang 

bermakna lebih khusus. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini 

maka dikemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian 

3. Asas-asas Perjanjian 
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4. Akibat Perjanjian 

5. Wanprestasi, Overmatch dan Perbuatan Melawan Hukum 

B. Tinjauan Umum perjanjian kerja  

1. Pengertian Perjanjian Kerja  

2. Subjek dan objek perjanjian kerja 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi hukum perjanjian antara PT Mitra Andalan Sakti 

dengan Rena Reklame ditinjau dari perspektif hukum perdata. 

B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pekerjaan 

arsitek antara PT Mitra Andalan Sakti dengan Rena Reklame 

ditinjau dari perspektif hukum perdata. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


