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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perjanjian 

A.1 Pengertian perjanjian 

 Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, hal ini 

berdasarkan bahwa perikatan dapat lahir karena perjanjian dan undang 

– undang. Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata, suatu 

perikatan yang  bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut 

memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian 

sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir 

karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para 

pihak yang bersangkutan. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa 

perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya. Dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang 

melakukan perjanjian. Perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan 

hukum mengikat layaknya undang – undang. Selain itu, perjanjian 

merupakan salah satu sumber dari perikatan antara mereka yang 

melakukannya, maka didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam 

pemenuhan kesepakatan yang meraka lakukan.  
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Dalam penggambaran umum tentang pengertian perjanjian 

maka penulis mengutip beberapa pendapat ahli, antara lain : 

 Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai satu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua 

belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan hal tertentu
1
. 

 Salim, H.S. mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan antara satu 

subjek hukum dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta 

kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 

subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya, sesuai apa yang telah disepakati
2
. 

 Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian adalah seatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan
3
 

 Van Dunne mendefinisikan perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum
4
. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu ikatan antara dua 

orang atau lebih dalam hal kekayaan yang dimana perjanjian tersebut 

                                                           
1
 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1957, hal. 1. 

2
 Salim H. S., Hukum kontrak teori dan Teknik Penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2003, hal. 26. 
3
 Muhammad Abdulkadir, Hukum perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, 

hal.224 – 225. 
4
 Salim H. S., Op. cit., hal. 26. 
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memiliki kekuatan hukum tetap layaknya undang – undang, perikatan 

yang tercipta atas disepakatinya perjanjian menimbulkan hak dan 

kewajiban antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang satu 

memenuhi kewajiban prestasi dan pihak yang lain mendapatkan 

haknya.  

KUHPerdata memberikan berbagai asas umum yang merupakan 

pedoman, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan 

membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi 

perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaan atau pemenuhannya.  

Berikut adalah asas – asas umum hukum perjanjian yang diatur 

dalam KUHPerdata
5
 : 

a) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada 

rumusan Pasal 1320 yang memuat tentang syarat sahnya perjanjian. 

Jika asas konsensualitas menemukan dasar keberadaanya pada 

ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 KUHPerdata, maka asas 

kebebasan berkontrak mendapatkan dasar kebenarannya dalam 

rumusan angka 4 (empat) pasal itu. Dengan asas kebebasan berkontrak 

ini, para pihak diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau 

perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang 

                                                           
5
 Muljadi Kartini, Op Cit. hal. 14. 
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prestasinya yang wajib dilakukan tersbut bukan sesuatu yang dilarang
6
.

   

b) Asas Konsensualitas 

Konsensualitas berasal dari kata consensus yang artinya 

sepakat, Asas Konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya 

suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang 

telah mengikat, dan karenannya telah melahirkan kewajiban bagi salah 

satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah 

orang – orang tersebut mancapai kata sepakat, meskipun kesepakatan 

tersebut telah dicapai secara lisan semata. Rumusan Pasal 1320 

KUHPerdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai 

formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi
7
. 

c) Asas Personalia 

Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata, yang 

berbunyi “ Pada umumnya tak ada seorangpun dapat mengkaitkan diri 

atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk 

diri sendiri “ . Dari rumusan tersebut dapat di ketahui bahwa pada 

dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam 

kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan 

berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri
8
. 

B. Perjanjian sewa – menyewa 

                                                           
6
 Muljadi Kartini, Op Cit. hal. 45 – 46. 

7
 Muljadi Kartini, Op Cit. hal. 34 - 36. 

8
 Muljadi Kartini, Op Cit. hal. 14-15. 
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B.1.  Pengertian sewa – menyewa  

Sewa menyewa sama halnya dengan beberapa perjanjian – 

perjanjian pada umumnya dimana didalamnya terdapat unsur pokok, 

perjanjian ini memiliki unsur pokok yaitu penyerahan kenikmatan dari 

barang dan harga. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa 

ini memiliki peranan masing – masing, pihak yang satu menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain 

memiliki kewajiban untuk membayar “harga sewa” barang tersebut
9
.  

Dalam penggambaran umum tentang pengertian perjanjian sewa 

- menyewa maka penulis mengutip beberapa pendapat ahli, antara lain : 

 Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa perjanjian sewa – 

menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 

dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut 

terakhir itu disanggupi pembayarannya
10

. 

  Simanjuntak, perjanjian sewa adalah, suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu (yang menyewakan) mengikatkan dirinya untuk 

memberikan suatu barang kepada pihak lainnya (penyewa) untuk 

digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu 

barang yang telah disanggupi pihak tersebut. Semua jenis barang, 

                                                           
9
 Subekti, Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 39 - 40. 

10
 Subekti, Ibid hal. 39. 
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baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat 

disewakan
11

. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian sewa – menyewa merupakan perjanjian yang terjadi 

antara dua orang atau lebih yang dimana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan satu barang kepada pihak yang lain yang 

digunakan dalam kurun waktu tertentu untuk dinikmati sepenuhnya 

dengan pembayaran yang telah disanggupi dan yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Beberapa pendapat ahli diatas mengemukakan tentang 

gambaran umum mengenai perjanjian sewa menyewa, Sedangkan 

dalam perjanjian sewa – menyewa sendiri sebenarnya si pemilik (yang 

menyewakan) tidak perlu menyerahkan hak milik atas barang, ia hanya 

menyerahkan hak untuk menikmati barang tersebut, karena dalam 

perjanjian ini yang diserahkan bukan hak milik atas barang tersebut, 

maka pihak yang menyewakan itu belum tentu pemilik barang. 

Ciri – ciri dari perjanjian sewa – menyewa itu sendiri adalah : 

 Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang 

pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai 

barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang 

membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam 

                                                           
11

 P.N.H. Simanjuntak, Pokok – pokok Hukum Perdata Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2007, 
hal. 358. 
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perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, 

kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.  

 Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. 

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik 

bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa 

sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-

menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga 

mengunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata)
12

. 

Adapun unsur – unsur yang lebih terperinci yang tercantum 

dalam perjanjian sewa - menyewa adalah : 

a) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. 

b) Adanya sepakat antara kedua belah pihak. 

c) Adanya objek sewa – menyewa, yaitu barang, baik barang 

bergerak maupun tidak bergerak. 

d) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk 

menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu 

benda. 

e) dan adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan 

uang pembayaran kepada pihak yang disewakan
13

. 

Perjanjian sewa – menyewa dapat dibuat dalam dua bentuk, 

antara lain sewa tertulis dan sewa lisan.  

                                                           
12

 www.namasina.blogspot.com, hari jumat 25 januari 2013 pukul 11.00 WIB 
13

 Salim H.S. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (cetakan ke-10), Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, hal. 59. 

http://www.namasina.blogspot.com/
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Jika sewa – menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu 

berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah 

habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk 

itu. Sebaliknya, kalau sewa – menyewa tidak dibuat dengan tulisan 

(lisan), maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, 

melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si 

penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan 

mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang 

diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan 

seperti itu, maka dianggap bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu 

yang sama
14

. 

Sama halnya dengan bentuk perjanjian yang lain, perjanjian 

sewa juga memiliki syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam 

KUHPerdata yang secara garis besar berlandaskan pada 4 syarat utama 

sahnya perjanjian, karena dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak 

memisah – misahkan syarat sahnya perjanjian menurut jenis 

perjanjiannya. Empat syarat sahnya perjanjian itu adalah : 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

c) Suatu hal tertentu 

d) Suatu sebab yang halal 

Keterangannya : 

                                                           
14

 Prof. Subekti,  Op Cit. hal. 47. 
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a. Kesepakatan  

Bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa itu 

harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dan 

perjanjian yang diadakan. Dalam KUHPerdata pasal 1321 dituliskan 

bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Oleh 

karenanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada 

kesepakatan tanpa unsur diatas barulah perjanjian tersebut dianggap 

sah. 

 

b. Kecakapan  

Pada dasarnya dalam Undang-Undang beranggapan bahwa setiap orang 

cakap untuk berbuat dalam hukum atau dalam hal ini membuat 

perjanjian sewa-menyewa apabila ia telah dewasa (Pasal 330 KUH 

Perdata), kecuali sampai dinyatakan oleh Undang-Undang tidak cakap. 

Persoalan cakap atau tidaknya seseorang berbuat hukum diatur dalam 

Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:  

1) Orang-orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang dibawah pengampuan  

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang 

dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. 

c. Suatu hal tertentu  
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Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu 

pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung, dan 

hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 

pokok perjanjian. 

d. Suatu sebab yang halal  

Syarat keempat suatu perjanjian sewa-menyewa dimaksud haruslah 

halal atau sah karena adanya sebab yang halal. Suatu persetujuan tanpa 

sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang 

terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Jika tidak dinyatakan suatu 

sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada 

sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, 

persetujuan itu adalah sah. 

B.2.  Hak dan Kewajiban masing – masing  pihak 

 Dalam perjanjian sewa – menyewa, hak dan kewajiban masing 

– masing pihak muncul setelah adanya kata sepakat dan terpenuhinya 

beberapa unsur pokok dalam perjanjian sewa - menyewa tersebut. 

Kewajiban pihak yang menyewakan seperti diatur dalam Pasal 1551 

KUHPerdata adalah : 

a) Menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain. 

Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya 

dalam perjanjian jual – beli, tetapi hanya untuk dipakai, 

dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan 
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hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang 

disewakan
15

. 

b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c) dan memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari 

barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. 

Selanjutnya kewajiban bagi si yang menyewakan adalah 

melakukan pembetulan – pembetulan pada barang yang disewakan, dan 

juga harus menanggung si penyewa terhadap semua cacad  dari barang 

yang disewakan selama waku sewa berlangsung. Jika cacad – cacad itu 

telah melibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya 

pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi
16

. 

Sedangkan hak pihak yang menyewakan adalah menerima harga 

sewa barang yang telah ditentukan sebelumnya, serta menuntut ganti 

kerugian atas properti yang disewakan apabila penyewa telah merusak 

kondisi barang yang disewakan sehingga tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan menurut perjanjian sewa yang telah disepakati 

sebelumnya
17

.  

Begitu pula dengan pihak penyewa, memiliki hak serta 

kewajiban yang harus dipenuhi. Bagi pihak penyewa ada dua kewajiban 

                                                           
15

 Subekti, Ibid. hal. 42. 
16

 Subekti, Ibid hal. 42. 
17

 Salim H.S, Op Cit. hal. 61. 
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utama, seperti diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata, bahwa kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa adalah : 

a) Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak 

rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan 

kepada barang itu menurut perjanjian sewa – menyewa. 

Pada dasarnya pihak penyewa harus memakai barang 

sewaan seakan – akan itu barang kepunyaannya sendiri. Jika 

si penyewa memakai barang yang disewa untuk sesuatu 

keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan 

pemakaiannya, atau sesuatu keperluan sedemikian rupa 

hingga dapat menerbitkan kerugian kepadan pihak yang 

menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan dapat 

meminta pembatalan sewanya (pasal 1561 KUHPerdata)
18

. 

b) Membayar harga sewa pada waktu – waktu yang telah 

ditentukan menurut perjanjian
19

. 

Sedangkan hak bagi pihak penyewa adalah penyewa dapat 

meminta pemilik barang untuk memberikan kenyamanan, ketentraman 

dan keamanan kepada penyewa atas barang yang disewakan, serta 

penyewa dapat meminta penyerahan barang yang telah disepakati untuk 

                                                           
18

 Subekti, Op cit. hal. 43. 
19

 Subekti,  Ibid .hal. 43. 
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dinikmati sepenuhnya sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian 

sewa – menyewa
20

. 

Selain hak dan kewajiban kedua belah pihak, ada unsur dalam 

perjanjian sewa – menyewa yang harus diperhatikan, antara lain risiko 

dalam sewa – menyewa dan gangguan dari pihak ke tiga. Risiko adalah 

kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 

peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa 

barang yang menjadi objek perjanjian
21

. Sedang  dalam Pasal 1553 

KUHPerdata, dalam sewa – menyewa, risiko mengenai barang yang 

disewakan dipikul oleh sipemilik barang, yaitu pihak yang 

menyewakan. Selain risiko, kendala yang perlu dicermati adalah 

adanya gangguan dari pihak ke tiga. Apabila selama waktu sewa si 

penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan diganggu oleh 

pihak ketiga berdasarkan atas suatu hak yang dikemukakan oleh pihak 

ke tiga itu, maka pihak penyewa dapat menuntut dari pihak yang 

menyewakan supaya uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat 

gangguan itu, terlebih jika pihak ketiga itu sampai menggugat si 

penyewa dimuka pengadilan, maka sipenyewa dapat menuntut supaya 

pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata 

itu untuk melindungi si penyewa
22

.  

Seperti yang tertulis dalam Pasal 1557 KUHPerdata : 

                                                           
20

 Pendopo.com, Tanya jawab sewa – menyewa. hari senin 12 November. tahun 2012. 
21

 Subekti, Ibid hal. 44. 
22

 Subekti,  Ibid. hal. 45. 
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Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu 

tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, 

maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut 

perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan 

secara sah kepada pemilik. 

C. Perjanjian kerja 

C.1. Pengertian perjanjian kerja 

Sama halnya dengan bentuk perjanjian yang lain, perjanjian 

kerja merupakan salah satu perjanjian yang memiliki unsur pokok, 

yaitu adanya perintah, jangka waktu, dan upah. Tiga unsur tersebut 

yang nantinya menjadi ciri – ciri peranjian kerja. 

Dalam penggambaran umum tentang pengertian perjanjian 

kerja, maka penulis mengutip beberapa pendapat ahli, antara lain : 

 Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa perjanjian antara seorang 

“buruh” dengan seorang “majikan” yang mana perjanjian ini 

ditandai dengan ciri - ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu 

hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak 

memberikan perintah perintah yang harus di taati oleh pihak yang 

lain
23

. 

 Wiwoho Soedjono, S.H mengemukakan  bahwa pengertian 

perjanjian kerja adalah hubungan antara seseorang yang bertindak 

                                                           
23

 Subekti, Ibid. hal. 59. 
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sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak 

sebagai majikan
24

. 

Dari uraian pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dimana satu pihak 

bertindak sebagai pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dan 

menerima upah, sedangkan pihak lain menjadi majikan yang 

mempekerjakan pekerja tersebut dengan membayar upah. Perjanjian 

kerja juga diatur dalam Undang – undang. Perjanjian kerja sebagaimana 

dituliskan dalam Pasal 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga 

kerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. Didalamnya memuat tentang hubungan kerja, sedangkan 

hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja 

memiliki ciri – ciri antara lain : 

 Adanya satu upah, atau gaji yang di perjanjikan 

 Adanya suatu “hubungan diperatas” yaitu suatu hubungan 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah – 

perintah yang harus ditaati oleh yang lain
25

. 

                                                           
24 Wiwoho soedjono,hukum perjanjian kerja.jakarta hal 9 
25

 www.buruhindo.blogspot.com, Minggu 27 januari 2013, pukul 02.33 WIB. 

http://www.buruhindo.blogspot.com/
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Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 

bentuk, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu. Kedua bentuk perjanjian kerja itu dipisahkan menurut 

jangka waktu perjanjian yang disepakati. Dalam UU No. 13 Tahun 

2003 mengatur tentang jangka waktu perjanjian kerja. Jangka waktu 

perjanjian kerja di bedakan menjadi dua, antara lain : 

 Perjanjian kerja waktu tertentu : 

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian yg didasarkan 

pada jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan. Prof. Payaman 

Simanjuntak mengatakan bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu adalah 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif 

pendek yang jangka waktunya paling lama 2 tahun, dan hanya dapat 

diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian 

kerja pertama, dengan ketentuan perjanjian tidak boleh melebihi tiga 

tahun lamanya
26

. Sedangkan keterangan lebih lanjut mengenai 

perjanjian waktu tertentu terdapat pada Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu 

hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, yang menurut jenis sifat, 

atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam kurun waktu tertentu, 

yakni 3 tahun, atau pekerjaan yang bersifat musiman, dan bukan 

pekerjaan bersifat tetap. 

                                                           
26

 www.buruhindo.blogspot.com/perjanjiankerjawaktutertentu , Minggu 27 januari 2013, 
pukul 02.33 WIB. 

http://www.buruhindo.blogspot.com/perjanjiankerjawaktutertentu
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 Perjanjian kerja menurut waktu tidak tertentu : 

Pengertian Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja yang bersifat tetap
27

. Dalam Pasal 60 UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenaga kerjaan mengatur tentang perjanjian kerja 

menurut waktu tidak tertentu yang memberi kesempatan kepada 

pengusaha untuk melakuka masa percobaan paling lama 3 bulan. Hal 

ini dilatarbelakangi oleh karena sifat perjanjian yang bersifat 

berkelanjutan dan jangka panjang, maka perusahaan memerlukan waktu 

untuk evaluasi pekerja tersebut sebelum menjadi pekerja tetapnya
28

. 

Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenaga kerjaan, walaupun diberlakukan masa percabaan 3 

bulan, pengusaha tidak diperkenankan membayar dibawah upah 

minimum. 

C.2. Unsur – unsur dalam perjanjian kerja 

 Adanya unsur work (pekerjaan) 

Karena dalam satu perjanjian kerja haruslah ada pekerjaan yang 

jelas yang dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan ketentuan – 

ketentuan yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan. 

                                                           
27

 www.hukumketenagakerjaan.com , Minggu 27 januari, pukul 02.51 WIB. 
28

 www.manajemenusaha.com , senin 12 November. tahun 2012, pukul 15.09 WIB. 

http://www.hukumketenagakerjaan.com/
http://www.manajemenusaha.com/
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 Adanya unsur perintah 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 

pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada 

perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 

lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara 

dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja karena 

dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien. 

 Adanya unsur time (waktu) 

Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk 

waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam 

waktu tertentu.  

 Adanya unsur pay (pay) 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja 

(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang 

pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. 

Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut 

bukan merupakan hubungan kerja. 
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Sama halnya dengan bentuk perjanjian yang lain, perjanjian 

kerja yang keabsahanya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata juga 

menimbulkan hak dan kewajiban. Maka dalam perjanjian kerja ada hak 

dan kewajiban bagi para pihak yang dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Hak dari pihak pekerja 

a. Pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya. 

Aturan ini dimuat dalam Pasal 88 UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenaga kerjaan dimana setiap pekerja 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

b. Selain upah, pekerja juga berhak menerima jam istirahat, 

serta cuti. Menurut Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenaga kerjaan, Pekerja sekurangnya harus 

mendapatkan jam istirahat setengah jam per empat jam 

kerja, dan sekurangnya satu hari masa istirahat per satu 

minggu masa kerja, serta mendapatkan cuti tahunan. 

c. Pekerja juga berhak memperoleh perlindungan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yang 

berbunyi : 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas : 
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a.   Keselamatan dan kesehatan kerja; 

b.   Moral dan kesusilaan; dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan pekerja guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Kewajiban dari buruh atau pekerja 

Kewajiban dari pekerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang dapat dsimpulkan kewajiban pekerja adalah, 

melakukan pekerjaan dengan baik, dan menaati peraturan tentang 

melakukan pekerjaan. 

3. Hak dari pengusaha 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat 

disimpulkan bahwa hak dari pihak pengusaha atau pengusaha selaku 

majikan adalah menerima hasil pekerjaan dengan baik, serta berhak 

ditaati semua aturan – aturan yang ada dan berlaku oleh pekerja.  

4. Kewajiban pengusaha/pemberi kerja  

a. Kewajiban yang pertama adalah pengusaha wajib 

menentukan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 

77 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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yang berbunyi : Setiap pengusaha wajib melaksanakan 

ketentuan waktu kerja. 

Selebihnya mengenai perincian jam kerja terdapat pada 

ayat 2 butir a dan b dalam pasal tersebut. perinciannya meliputi 

: jam kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 

1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu, atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) 

jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu. 

Selain itu pengusaha yang mempekerjakan pekerja 

melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. 

b. Kewajiban kedua pengusaha wajib memberikan jam 

istirahat dan cuti kepada pekerja. seperti halnya diatur 

dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pengusaha wajib 

memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

Jam istirahat yang diberikan sekurangnya setengah jam 

istirahat tiap empat jamnya, ditambah istirahat mingguan selama 

minimal satu hari setiap enam hari kerja. Begitu halnya dengan 

cuti. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 79 ayat (2) butir c UU No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenaga kerjaan. Pemberian cuti tahunan sekurang 

kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang 
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bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus 

menerus. 

c. Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi 

dengan sistem manajemen perusahaan. 

d. Dalam hal pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 

91 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pengusaha diwajibkan membayar upah pekerjannyal. 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah 

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban dari 

kedua belah pihak tersebut bisa saja berakhir, berdasarkan ketentuan 

Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa perjanjian berakhir apabila
29

 : 

a. Pekerja/buruh meninggal dunia. 

b. Berakhirnya waktu perjanjian kerja. 

c. Adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                           
29

 Khakim, Abdul, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, 
hal.64. 
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d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan pengusaha, atau perjanjian 

kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan 

kerja. 

Pasal 61 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja tidak 

berakhir karena meninggalnya pengusaha atau berakhirnya hak 

atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau 

hibah. 

D. Perjanjian Jasa 

D.1. Pengertian Perjanjian Jasa 

Perjanjian jasa merupakan salah satu bagian dari perjanjian 

untuk melakukan pekerjaan dimana didalamnya terdapat tiga macam, 

yaitu : 

 Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. 

 Perjanjian kerja. 

 Perjanjian pemborongan pekerjaan.  

Dalam penggambaran umum tentang pengertian perjanjian jasa, 

maka penulis mengutip beberapa pendapat ahli, antara lain : 
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 Prof. Subekti S.H. mengatakan bahwa perjanjian jasa adalah 

perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya 

dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk 

mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah 

kepada pihak lawan itu
30

. 

Secara garis besar, perjanjian jasa adalah perjanjian dimana 

suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan satu 

pekerjaan tertentu, dimana untuk mencapai tujuan tersebut terserah 

kepada pihak lawannya dan nantinya pihak pertama berkewajiban 

membayar upah. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata dimana 

perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu adalah perjanjian 

dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilaksanakan 

suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak 

bersedia membayar upah. Sebagai contoh perjanjian untuk melakukan 

jasa – jasa tertentu adalah perjanjian yang dilakukan oleh dokter dengan 

pasien, dan perjanjian antara seorang pengacara dengan kliennya. 

Dari uraian pengertian mengenai perjanjian untuk melakukan 

jasa – jasa tertentu, dapat diambil beberapa hal yang menjadi ciri dari 

perjanjian tersebut, antara lain : 

                                                           
30

 Subekti, Op Cit. hal. 57 - 58. 
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 Unsur Pekerjaan 

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu, terdapat 

satu unsur yang memang harus ada dalam setiap perjanjian kerja, yaitu 

adanya suatu pekerjaan yang jelas. Berbeda dengan unsur pekerjaan 

dalam perjanjian kerja, dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa 

tertentu ini, untuk mencapai satu tujuan tertentu yang telah disepakati 

sebelumnya, semuanya terserah pada satu pihak. 

 Unsur Honorarium 

Unsur ini wajib ada dalam suatu perjanjian kerja, termasuk 

dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Jika suatu 

pekerjaan yang telah di sepakati sebelumnya telah dipenuhi maka satu 

pihak wajib membayar upah berupa honorarium kepada pihak 

lawannya
31

. 

Kedua ciri – ciri diatas menunjukan ciri – ciri dari perjanjian 

untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Sama halnya dengan perjanjian 

kerja, perjanjian juntuk melakukan jasa – jasa tertentu juga memiliki 

unsur satu pekerjaan tertentu dan honorarium, hanya saja di dalam 

perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu tidak memiliki unsur 

waktu dan perintah, karena dalam perjanjian ini untuk mencapai tujuan 

tertentu sama sekali terserah kepada lawannya itu
32

. 
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