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ABSTRAK 

Dewasa ini banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi yang 

mempekerjakan tenaga kerjanya dengan sistem kontrak. Dalam rangka melaksanakan 

kewajibannya tersebut, buruh bisa saja melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang 

sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah ataupun mempercepat pekerjaannya. Dan 

akibat perbuatan melanggar hukum itu dapat merugikan tidak saja bagi majikan atau buruh 

itu sendiri tetapi juga bagi pihak ketiga. 

Untuk itu harus ditegaskan siapa yang bertanggung gugat atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh buruh kontrak tersebut. 
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Permasalahan a Latar Belakang danRumysannva
Kehidupan manusia tidak terlepas dari kepentingan- 

kepentingan akan kebutuhan yang bersifat pokok. Dalam usaha 
memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia haruslah berbuat 
sesuatu misalnya bekerja, balk dsngan memungut hasil yang 
telah disediakan oleh alam, ataupun bekerja pada perueahaan- 
perusahaan ya.'.g telah ada sesuai dengan bidangnya masing- 
masing.

Bekerja menurut bagiannya dapat dibedakan antara lain 
bekerja tanpa mengikatkan diri pada pihak lain dan bekerja 
dengan mengikatkan diri pada pihak lain atau dengan kata 
lain bekerja atas ketergantungan kepada orang lain yang 
memberi perintah. Untuk itu pekerja akan menerima upah yang 
telah ditentukan(diperjanjikan).

Bekerja pada orang lain berarti pekerja/buruh tersebut 
taat kepada perintah-perintah kerja dan atau ketentuan- 
ketentuan kerja, baik yang tertuang dalam perjanjian 
kerjanya maupun yang telah diatur oleh pemerintah. Dilain 
pihak pekerja juga harus tahu(diberi tahu) bahwa terhadap 
prestasi yang telah diberikan maka ia akan menerima kontra 
prestasi baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk natura

i
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yang lain sebagai imbalannya.
Dalam melaksanakan tugasnya buruh tidak dapat berbuat 

••k*hendak hatinya. Ia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, baik tentang cara pengerahan jasa, daya jasa 
yang harus diberikan, maupun waktu pengerahan jasa tersebut. 
Ia juga harus tunduk pada pada peraturan upah yang telah 
ditentukan/disepakatinya yang kesemuanya ini mempunyai 
hubungan dengan hukum yang mempunyai unsur formil.

Bagi para pekerja yang mempunyai keahlian khusus 
sering dijumpai bekerja secara kontrak sesuai dengan 
keahliannya. Dan sebagaimana lazimnya setiap tenaga kerja 
yang akan melakukan hubungan kerja, maka terlebih dahulu 
dibuat suatu surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh 
buruh kontrak yang bersangkutan dan majikannya. Walaupun 
keberadaan surat perjanjian kerja itu sendiri bukan 
merupakan keharusan. Dengan adanya Surat perjanjian kerja 
terutama bagi buruh kontrak adalah sangat diperlukan. Hal 
ini untuk menjaga timbulnya keadaan-keadaan yang tidak 
diinginkan, karena biasanya dalam kontrak/perjanjian kerja 
telah dicantumkan secara jelas apa-apa yang menjadi hak dan 
kewaj ibannya.

Namun demikian, walaupun telah dibuatkan surat 
perjanjian kerja masih sering terjadi perselisihan antara 
pekerja dan pengusaha. Misalnya karena kelalaian atau 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan buruh yang 
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak
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maj ikan/pengusaha.
Dengan adanya perbuatan melanggar hukum oleh buruh 

kontrak dalam rangka melaksanakan hubungan kerja/tugasnya 
sedikit banyak akan dapat mendatangkan akibat yang bermacam- 
macam. Keadaan tersebut tentunya haruslah memenuhi untur- 
unsur perbuatan melanggar hukum. Sshingga apabila sudah 
termasuk didalamnya maka perlu penyelesaian secara cermat.

Hal ini kalau dihubungkan dengan peristiwa yang 
saya teliti, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh buruh kontrak. Dimana perbuatan melanggar 
hukum itu dilakukan oleh buruh kontrak dari pihak kontraktor 
PT Kayumas lnternasional di Tanjung Katung, Sampit 
Kalimantan Tengah.

Adapun peristiwanya adalah sebagai berikut, dalam 
melakukan proses produksi kayu lapis(plywood) PT Kayumas 
memerlukan energi listrik yang cukup besar yang tidak dapat 
disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara yang ada di Sampit. 
Untuk itu PT Kayumas mengusahakan pembangkit tenaga listrik 
sendiri dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kayu bakar 
tersebut, PT Kayumas mengadakan perjanjian dengan 
Bapak Hartadi sebagai seorang kontraktor. Dalam perjanjian 
itu disebutkan bahwa pihak kontraktor menyatakan 
kesanggupannya untuk menyediakan kayu bakar secara 
berkesinambungan dalam jumlah tertentu selama satu tahun. 
Sedangkan pihak PT Kayumas akan menyediakan alat angkut
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berupa Lokomotif atau Lori beserta relnya dan akan membayar 
harga kayu tersebut sesuai dengan harga yang telah 
disepakati. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu satu 
tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang lagi dengan 
mengadakan pembaharuan perjanjian baru.

Untuk melaksanakan kewajibannya pihak kontraktor 
kemudian merekrut sejumlah tenaga kerja dengan sistem 
kontrak, yaitu untuk melakukan penebangan kayu di hutan dan 
kemudian mengangkutnya sampai tempat yang telah 
diperjanjikan.

Selang beberapa waktu kemudian timbul perselisihan 
antara PT Kayumas dengan Kontraktornya. Perselisihan ini 
timbul karena pihak kontraktor tidak dapat memenuhi target 
penyediaan kayu bakar yang telah ditentukan. Setelah diadakan 
penelitian ternyata hal tersebut akibat buruh kontrak dari 
pihak kontraktor didalam mengoperasikan lori untuk 
mengangkut kayu bakar tidak memperhatikan kapasitas maksimum 
daya angkutnya sehingga menyebabkan kerusakan pada alat 
angkut. Akibatnya kayu-kayu yang telah ditebang yang masih 
berada dilokasi penebangan tidak dapat segera diangkut 
sehingga mengalami pembusukan. Hal ini tidak dapat diterima 
oleh PT Kayumas karena kayu yang sudah busuk tidak layak 
dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listriknya.

Bahwa atas kejadian tersebut tentunya pihak PT Kayumas 
tidak dapat menjalankan mesin-mesinnya untuk memproduksi 
kayu lapis sehingga mengalami kerugian baik dari hasil yang
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seharusnya diterima, maupun biaya yang dikeluarkan untuk 
para tenaga kerjanya.

Berdasarkan apa yang telah saya uraikan tersebut 
diatas timbul permasalahan yang dapat saya rumuskan sebagai 
berikutt (1)bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam 
kontrak tersebut? (2)tanggung gugat siapakah bila terjadi 
perbuatan melanggar hukum oleh buruh kontrak?

2. PenJelasan Judul
Didalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul 

“Tanggung Gugat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh 
Buruh Kontrak Yang Merugikan Pihak Ketiga".

Maksud dari kata "tanggung" adalah menerima.* Sedang 
"gugat" adalah menuntut atau mendakwa.^ Penggabungan dari 
kedua kata tersebut bermakna menerima suatu tuntutan.

Perbuatan melanggar hukum adalah suatu tindakan yang 
berlawanan dengan atau tidak sesuai dengan hukum ataupun 
norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanggung gugat 
terhadap perbuatan melanggar hukum adalah penerimaan suatu 
tuntutan yang diakibatkan adanya perbuatan yang berlawanan 
atau tidak sesuai dengan hukum.

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai 

Pustaka, Cet. I, Jakarta, 1988, h. 82B.

2 Ibid. h. 285.
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"Buruh kontrak" adalah pekerja yang dikontrak atau 
buruh yang mengadakan perjanjian kerja dengan pengusaha 
untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan salah satu 
pihak akibat perbuatan pihak lain.^

Pihak ketiga adalah pihak yang berada diluar suatu 
hubungan hukum dalam hal ini adalah pihak yang berada diluar 
hubungan kerja antara buruh kontrak dengan pihak kontraktor, 

Secara keseluruhan penjelasan judul skripsi ini adalah 
penerimaan tuntutan atas tindakan melawan atau tidak sesuai 
dengan hukum yang dilakukan oleh buruh kontrak dalam suatu 
hubungan kerja untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan 
tertentu yang menimbulkan kerugian pada pihak diluar 
hubungan kerja antara buruh kontrak dengan majikannya.
3. ftlasjtn Pemilihan Judul

Alasan dipilihnya judul "Tanggung Gugat atas Perbuatan 
Melanggar Hukum oleh Buruh Kontrak yang Merugikan Pihak 
Ketiga" ini karena menurut maya belum banyak penulisan yang 
membahas mengenai buruh kontrak lebih khusus lagi mengenai 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Dewasa ini banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun 
instansi-instansi. yang mempekerjakan tenaga kerjanya dengan

3 J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perlkatan. 
terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., tanpa penerbit, 
h. 57.
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sistem kontrak. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya 
tersebut, buruh bisa saja melakukan hal-hal yang melanggar 
hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah ataupun 
mempercepat pekerjaannya. Dan akibat perbuatan melanggar 
hukum itu dapat merugikan tidak saja bagi majikan atau buruh 
itu sendiri tetapi juga bagi pihak ketiga.

Untuk itu harus ditegaskan siapa yang bertanggung 
gugat atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan oleh buruh kontrak tersebut.

4. Tuiuan Penulisan
Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai 
gelar sarjana hukum, sedang yang hendak dicapai adalahs

a. Ingin mendalami masalah buruh kontrak dan akibat 
perbuatan melanggar hukum yang di1akukannya.

b. Terdorong oleh keinginan untuk memberikan sumbangan 
semaksimal mungkin bagi peminat hukum dan memberi 
wawasan tentang buruh kontrak dalam kaitannya 
dengan perbuatan melanggar hukum.

c. Terdorong oleh keinginan untuk mengembangkan 
pemikiran mengenai buruh kontrak dan perbuatan 
melanggar hukum untuk kegunaan-kegunaan teoritis.

a. Pendekatan Masalah
Dalam skripsi ini pembahasan masalah dilakukan
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dengan menggunakan pendekatan teoritis, yuridis dan 
praktis. Pendekatan teoritis berarti pembahasan 
didasarkan pada teori-teori yang ada* Pendekatan yuridis 
maksudnya adalah pembahasan masalah didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan ditambah dengan informasi 
dari literatur lainnya. Sedangkan pendekatan secara 
praktis berarti pembahasan dilakukan berdasarkan praktek 
dalam kenyataan.
b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan 
skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
Data primer berasal dari wawancara pihak kontraktor,, 
buruh kontrak dan pihak PT Kayumas Internasional. Data 
sekunder adalah data yang didapat dari peraturan 
perundang-undangan serta beberapa tulisan ilmiah tentang 
hukum perburuhan dan Onrechtmatige Daad(perbuatan 
melanggar hukum).
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 
penelitian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku bacaan 
atau literatur dari berbagai penulis dan peraturan 
perundang-undangan serta wawancara dan dialog bebas.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
fakta-fakta kemudian diolah dengan terlebih dahulu 
dilakukan pengklasifikasian menurut jenis maupun golongan 
yang sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini. Hasil
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pengolahan data ini kemudian dibandingkan dengan pendapat 
para sarjana dan para ahli dengan ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku.
d. Analisa Data

Dalam menganalisa data dilakukan metode deskristip 
analisis, yaitu dari studi kepustakaan digunakan untuk 
meneliti data yang tarkumpul untuk dianalisa dari aspek 
teoritis, yuridis dan praktis.

A. Pertanaaunajawaban Sistematika
Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi 

menjadi empat bab. Pendahuluan diletakkan pada bab I, dalam 
bab ini berisi pokok bahasan yang meliputi permasalahan$ 
latar belakang dan rumusannya, penjelasan Judul, alasan 
pemilihan judul, tujuan penulisan, serta methodologi y*ng 
dipergunakan dan terakhir mengenai pertanggungjawaban 
sistematika. Jadi bab pertama ini pada prinsipnya berisikan 
tentang garis besar permasalahan dan pembahasan dengan 
maksud agar diketahui dengan singkat apa yang ditulis dan 
apa tujuan penulisan skripsi ini.

Kedudukan para pihak dalam hubungan antara buruh 
kontrak, kontraktor dan PT Kayumas diletakkan dalam bab II, 
hal ini agar dapat diketahui kedudukan masing-masing pihak 
dengan pihak lainnya. Dengan diketahuinya kedudukan dan 
posisi masing-masing pihak akan mempermudah untuk menentukan 
siapa yang harus bertanggung gugat.
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Tanggung gugat pihak-pihak yang terlibat dalam 
hubungan kerja akibat terjadinya perbuatan melanggar hukum 
yang merugikan pihak ketiga diletakkan pada bab III, karena 
setiap perbuatan melanggar hukum akan mengakibatkan orang 
yang menimbulkan kerugian untuk bertanggung gugat.

Pada bab IV saya memberikan ke*impulan dari tulisan 
secara keseluruhan dan memberikan saran-saran yang mungkin 
dapat bermanfaat mengenai buruh kontrak dan perbuatan 
melanggar hukum.
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BAB I1 
KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

Kedudukan Hukum berarti posisi subyek hukum 
dibandingkan subyek hukum yang lain dalam suatu hubungan 
hukum. Sehingga kedudukan hukum dari suatu subyek hukum 
dengan subyek hukum yang lain bergantung pada hubungan hukum 
yang ada diantara mereka.

Sedangkan hubungan hukum adalah hubungan antar subyek 
hukum dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan 
dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dapat 
timbul dari suatu perikatan, berdasarkan mana pihak yang 
satu berhak untuk menuntut sesuatu hal(prestasi) dari pihak 
yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk 
memenuhi tuntutan itu.**

Perhubungan antara para pihak dalam perikatan tersebut 
merupakan suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak dari 
pihak yang menuntut prestasi itu di jamin oleh hukum atau 
undang-undang. Maksudnya apabila tuntutan itu tidak dipenuhi 
oleh pihak yang wajib menuntut prestasi maka ia dapat 
dituntut di depan hakim.

* Subekti, Hukum Perikatan■ Penerbit Intermasa, cet. 

VII, h. 1

11
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Hubungan hukum yang terjadi antara PT Kayumas dengan 
pihak kontraktor tidaklah sama dengan hubungan hukum antara 
pihak kontraktor dengan buruh kontraknya. Hal 
tersebut tergantung pada isi dan bentuk perikatan atau 
perjanjian yang mereka lakukan. Dengan adanya perbedaan 
tersebut maka akan berpengaruh pula pada kedudukan hukum 
serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam 
hubungan hukum itu.
1. Hubunaan Hukum ftntara Pihak Kontraktor Dengan PT Kayumas

Hubungan hukum antara PT Kayumas dengan pihak
kontraktor timbul dengan adanya perjanjian mengenai
penyediaan kayu bakar.

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian memang
dikehendaki keberadaannya oleh para pihak yang membuat
perjanjian. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian
maka mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu
hubungan hukum. Sungguh-sungguh mereka terikat satu sama
lain karena janji yang telah mereka berikan.

Perjanjian antara PT Kayumas dengan pihak kontraktor
pada dasarnya adalah perjanjian seperti yang dimaksud dalam
pasal 1313 KUHPerdata. yang berbunyi :

Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.

Dan lebih khusus lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1314 
ayat 3 yang mengatur mengenai persetujuan atas beban yang 
memberikan kewajiban kepada para pihak untuk memberikan 
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seperti

m T T  i k
PEKPU'  « ' N 

“UNIVT : 1 "
S
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yang telah diperjanjikan bersama. Dengan demikian maka 
hubungan hukum yang ada antara PT Kayumas dan Pihak 
Kontraktor bukanlah merupakan hubungan hukum yang sepihak, 
artinya perjanjian tersebut bersifat timbal balik, masing- 
masing memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 
perjanjian yang mendasarkan pada pasal 1313 KUHPerdata 
haruslah diartikan sebagai "perbuatan hukum", dimana 2 orang 
atau lebih yang saling mengikatkan diri itu ingin 
menciptakan perikatan(perjanjian obligatoir). Tujuannya 
disini adalah menciptakan perikatan. Tidak perlu perikatan 
itu untuk sementara saja atau untuk selamanya.^

Sedangkan menurut J.H. Niewenhuis, perjanjian 
obligatoir atau perjanjian yang menciptakan perikatan 
merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri 
mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka.6

Dengan demikian perjanjian antara PT Kayumas dengan 
Pihak Kontraktor merupakan perjanjian obligatoir. Agar 
perjanjian obligatoir dianggap sah dan tidak dapat diganggu

K̂ Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, 
Qnrechtmatiae daad. Percetakan Dan Stensil Djumali, 
Surabaya, 1977, h. 85

^ J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan. 
Terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., tanpa penerbit, 
Surabaya, 1982, h. 53
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gugat maka harus memenuhi unsur— unsur yang terdapat dalam 
pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyis^

1. Para pihak menyatakan kehendaknya untuk sepakat 
menutup persetujuan.

2. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan.
4. Apa yang ingin dicapai oleh para pihak itu memang 

mungkin dan halal.
Dalam suatu perjanjian apabila syarat 1 dan 2 pasal 

1320 KUHPerdata tidak dipenuhi maka persetujuan itu tidak 
sempurna dan dapat dibatalkan. Sedang bila syarat 3 dan 4 
tidak dipenuhi maka persetujuan itu batal demi hukum, 
maksudnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Dengan sepakatr dimaksudkan bahwa kedua subyek yang 
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai 
hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa 
yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh 
pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal 
balik. PT Kayumas menghendaki pasokan kayu bakar dalam 
jumlah tertentu untuk boilernya. Sedangkan pihak kontraktor 
menginginkan sejumlah uang tertentu. Dan mereka telah 
sepakat untuk itu.

Orang atau pihak yang membuat perjanjian harus cakap 
menurut hukum. Pada azasnya orang yang sudah dewasa atau 
akil balik dan sehat pikiran adalah cakap menurut hukum,

7 Ibid
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kecuali yang telah dikecualikan menurut pasal 1330 
KUHPerdata. Dari sudut rasa keadilan hal ini dimaksudkan 
bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian mempunyai 
kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan itu.

Apakah para pihak dalam perjanjian antara PT Kayumas 
dengan kontraktor telah memenuhi unsur kedua ini?

Perseroan Terbatas(PT) merupakan salah satu bentuk 
badan usaha yang mempunyai status badan hukum. Badan hukum 
adalah suatu badan yang didalam lalu lintas hukum dianggap 
dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum seperti halnya 
manusia alamiah. Dengan demikian Perusahan Kayumas yang 
berbentuk PT dan telah berstatus badan hukum sudah cakap 
dalam melakukan perbuatan hukum. Sedang pihak kontraktor 
dengan telah memiliki NPWP Perseorangan maka juga cakap 
menurut hukum.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu 
perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa 
yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika 
timbul suatu p e r s e l i s i h a n B a r a n g  yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. 
Mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian antara PT 
Kayumas dan kontraktor jenis barang yang diperjanjikan 
adalah kayu bakar.

Syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian 
adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksud di sini

® Subekti, Qpcit. h. 19
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adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak pada saat 
membuat perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan 
hukum atau undang-undang dan kesusilaan yang berlaku di 
masyarakat. Sebab atau apa yang ingin dicapai oleh PT 
Kayumas adalah tersedianya kayu bakar untuk menjalankan 
boilernya. Sedangkan bagi pihak kontraktor adalah sejumlah 
uang tertentu. Dan mengenai kedua hal ini tidaklah dilarang 
oleh hukum dan undang-undang ataupun kesusilaan dalam 
masyarakat.

Suatu perjanjian apabila telah memenuhi pasal 
KUHPerdata berarti perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan 
mengikat seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata, 
yaitu:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu;
Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan menutup perjanjian obligatoir berarti para 
pihak secara mandiri dapat mengatur hubungan-hubungan hukum 
diantara mereka berdasarkan kesepakatan dan asas kebebasan 
berkontrak. Kebebasan berkontrak disini haruslah dikaitkan 
dengan daya mengikatnya perjanjian seperti dimaksud dalam 
pasal 1338 ayat 1 diatas yaitu bahwa setiap perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
para pihak yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang 
dibuat oleh PT Kayumas merupakan perjanjian yang sah dan
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mengikat para pihaknya.
Bagaimana jika kemudian dalam pelaksanaannya timbul 

permasalahan yang tidak diatur secara khusus dalam 
perjanj ian?

Dalam membuat suatu perjanjian orang biasanya memang 
tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang 
bersangkutan dengan perjanjian itu. Biasanya mereka hanya 
mencantumkan hal-hal yang pokok saja, dengan tidak 
menu kirkan soal-soal lainnya. Dalam hal ini berarti mereka 
mengenai permasalahan yang timbul tersebut harus didasarkan 
pada prinsip-prinsip perjanjian sebagairoana diatur dalam 
KUHPerdata. Dengan Kata lain yang menjadi dasar dapat berupa 
kebiasaan dan undang-undang jika dalam perjanjian tidak 
mengatur secara jelas.

Menurut pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan jelas dinyatakan
dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan(diwajibkan) oleh
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian
setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang
terdapat dalam undang-undang, dan adat kebiasaan. Sedangkan
kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus

ojuga diindahkan.
Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1347 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa hal-hal yang selalu diperjanjikan

9 Ibid. h. 39

A
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menurut kabiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam 
perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Sehingga 
apabila dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Kayumas dan 
kontraktor ternyata terdapat permasalahan yang tidak diatur 
dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, termasuk 
yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai tanggung 
gugat perbuatan melanggar hukum oleh buruh kontrak yang 
merugikan PT Kayumas, maka mengenai penyelesaiannya dapat 
didasarkan pada KUHPerdata, peraturan perundang-undangan 
lain dan/atau berdasarkan kebiasaan dan kepatutan.

1.1 Hak dan kewajiban para pihak
Pada dasarnya isi perjanjian mengatur mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian 
tersebut. Adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban 
masing-masing pihak akan menjelaskan kedudukan dari para 
pihak yang terikat dalam perjanjian secara lebih jelas.

Kewajiban yang utama bagi mereka adalah mentaati semua 
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah merka 
sepakati bersama hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 
KUHPerdata yang mengharuskan para pihak yang terikat pada 
suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang 
telah mereka sepakati.

PT Kayumas sebagai mana yang telah diperjanjikan 
mempunyai kewajiban untuk menyediakan alat angkut berupa 
loko atau lori yang layak digunakan untuk mengangkut kayu 
hasil tebangan dari hutan sampai ke pabrik. Sehubungan
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dengan itu ia juga harus menyediakan prasarana lain berupa 
rel dan suku cadang loko.

Kewajiban yang lain bagi PT Kayumas adalah membayar 
sejumlah uang tertentu kepada pihak kontraktor sesuai dengan 
jumlah pasokan kayu bakar dan harga yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak.

PT Kayumas juga wajib untuk tetap mempunyai HPH dan 
harus memperpanjangnya apabila telah/akan berakhir selama 
pihak kontraktor melakukan penebangan kayu di hutan. Hal ini 
karena kayu yang ada di hutan berdasarkan pasal 33 ayat 3 
UUD 1945 berada dibawah penguasaan negara sehingga untuk 
dapat melakukan eksploitasi harus ada ijin dari negara, 
dalam hal ini berupa hak pengelolaan hutan dari Menteri 
Kehutanan.

Disamping mempunyai kewajiban-kewajiban PT Kayumas 
juga mempunyai hak untuk mendapatkan pasokan kayu bakar 
secara berkesinambungan bagi pengoperasian boilernya.

Setelah melihat hak dan kewajiban PT Kayumas ada 
baiknya kalau diketahui hak dan kewajiban dari kontraktor.

Kewajiban Kontraktor adalah;
1. Menebang kayu di hutan.
2. Mengangkut kayu dari hutan ke pabrik dengan 

menggunakan loko.
3. Memelihara loko dengan sebaik-baiknya.
4. Menyediakan tenaga kerja untuk mengoperasikan 

loko.
5. Mensuplai kayu bakar sesuai dengan permintaan dan
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kebutuhan PT Kayumas.
Selain memuat kewajiban kontraktor perjanjian tersebut 

juga mengatur hak kontraktor berupa pembayaran sejumlah uang 
terhadap suplai kayu bakar yang telah disediakan dalam 
jumlah tertentu sesuai dengan permintaan PT Kayumas.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kewajiban bagi 
pihak PT Kayumas adalah hak bagi kontraktor demikian pula 
sebaliknya. Dengan demikian dapat diketauhi bahwa dalam 
perjanjian tersebut terdapat keseimbangan hak dan kewajiban 
bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.

2. Hubunaan Hukum Antara Pihak Kontraktor Denaan Buruh Kontrak
Pada hakekatnya hubungan hukum antara kontraktor

dengan buruh kontrak adalah merupakan hubungan kerja antara
buruh dan majikan yang timbul dari kontrak kerja. Hubungan
kerja hendak menunjukkan kedudukan para pihak yang pada
dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban buruh terhadap
majikan serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.

Menurut Iman Soepomo, bahwa
Hubungan kerja adalah merupakan hubungan antara buruh 
dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian 
oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan 
kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan 
menerima upah dan dimana majikan menyatakan 
kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dan membayar 
upah.

^Iman Soepomo, Penaantar Hukum Perburuhan.
Penerbit Djambatan, 1982 (untuk selanjutnya disebut Iman 
Soepomo I), h. 53
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Dengan demikian hubungan kerja terjadi setelah adanya 
perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu 
perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan diri untuk 
bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, 
yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan 
membayar upah. "Pada pihak lainnya" mengandung arti buruh 
dalam melakukan pekerjaan itu berada dibawah pimpinan 
maj ikan.

Terbentuknya perjanjian kerja adalah apabila seseorang 
atau karyawan, pekerja, pegawai menyediakan keahliannya dan 
tenaganya untuk orang lain(majikan atau pimpinannya) sebagai 
imbalan atas sejumlah uang. Hubungan kerja tersebut harus 
dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk jangka 
waktu tertentu dan tidak tertentu.1*

Perjanjian kerja dalam KUHPerdata diatur dalam pasal
1601 a buku III tentang perjanjian bab Vila yang berbunyi:

Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak 
yang satu buruh, mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan 
yang lain, majikan, untuk waktu tertentu melakukan 
pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut Iman Soepomo, rumusan diatas kurang lengkap 
karena yang mengikatkan diri hanya buruh saja sedangkan 
majikan tidak. Padahal pada tiap-tiap perjanjian yang 
terdapat dua pihak didalamnya maka yang mengikatkan diri 
adalah harus kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian.
Penerbit Alumni, Bandung, 1980, h. 315
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rumusan diatas perlu mendapat perubahan seperlunya, rumusan
t ‘1yang diajukan oleh beliau adalaha

Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu, 
buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima 
upah pada pihak lainnya yang mengikatkan diri untuk 
mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Pada rumusan yang diajukan oleh Iman Soepomo, diatas
terdapat dua pihak dalam suatu perjanjian yang saling
mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dan kontra
prestasi.

Timbul pertanyaan bagaimanakah bentuk hubungan kerja
antara buruh kontrak dengan majikan (kontraktor)?.

Hubungan kerja antara buruh kontrak dengan majikan
terbentuk dengan adanya kesepakatan kerja untuk waktu
tertentu yang disetujui oleh masing-masing pihak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER
02/MEN/1993 Tentang Kesepakatan Kerja untuk Waktu Tertentu
dalam pasal 1 hitruf a, menyatakan i

Kesepakatan kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja 
antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan 
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 
tertentu.

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa pengertian lebih 
khusus antara perjanjian kerja pada umumnya (menurut pasal 
1601 a KUHPerdata) dengan perjanjian kerja buruh kontrak dan 
pengusaha adalah dengan disepakati adanya waktu tertentu

12 Iman Soepomo, Hukum Ferburuhan Bidana Hubunaan 
Kerja. Penerbit Djambatan, 1990 (untuk selanjutnya disebut 
Iman Soepomo II, h. 9
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atau pekerjaan tertentu.
Berdasarkan pengertian kesepakatan kerja waktu 

tertentu dalam pasal 1 a PERMENAKER Nomors 02/MEN/1993 dan 
dihubungkan dengan beberapa rumusan tentang perjanjian 
kerja, maka dalan perjanjian kerja antara buruh kontrak 
dengan majikan harus memuat beberapa unsur sebagai berikuti
a. Ada orang yang bekerja dibawah pimpinan orang lain

Berarti terdapat suatu unsur wenang perintah yang 
memegang peranan pokok, sebab dengan adanya unsur 
wenang perintah ini berarti antara kedua belah pihak yang 
mengadakan perjanjian kerja terdapat suatu kedudukan yang 
tidak sama atau sub ordinasi. Jadi ada pihak yang memberi 
perintah dan pihak yang diberi perintah.

Siapakah para pihak tersebut?
Pertama yaitu pengusaha, yang dalam pasal satu 

PERMENAKER Nomor 02/MEN/1993 disebutkanj 
Pengusaha adalahi

1. Orang atau Badan Hukum yang menjalanakan suatu usaha 
milik sendiri ;

2. Orang atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan usaha bukan miliknya ;

3. Orang atau Badan Hukum yang mewakili orang atau 
Badan Hukum termaksud angka 1 dan 2 jikalau yang 
mewakili berkedudukan diluar Indonesia.

Kedua adalah buruh kontrak,, yaitu pekerja yang dikontrak 
atau yang mengadakan perjanjian kerja dengan pengusaha dalam 
waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

m T I T k
PERPU? V- v 
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b» Penunaian Pekerjaan Tertentu
Pekerjaan tertentu disini sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 PERMENAKER Nomor 02/MEN/1993 adalah pekerjaan yang 
menurut si-fat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam 
waktu tertentu, yang kemudian ditegaskan dalam ayat 4 
sebagai berikut:

Pekerjaan dimaksud pada ayat (3) adalaht
1. yang sekali selesai atau sementara sifatnyaj
2. yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. yang bersifat musiman atau yang berulang kembali;
4. yang bukan merupakan kegiatan yangbersifat tetap dan 

tidak terputus-putusj
5. yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan 

baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penj aj akan.

Dengan adanya suatu pekerjaan tertentu berarti terdapat 
adanya pelaksanaan pekerjaan dari pihak yang diperintah 
haruslah dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau 
diwariskan. Oleh karenanya penunaian kerja lebih bersifat 
pribadi dengan meninggalnya orang yang berkewajiban 
melakukan pekerjaan pada suatu perjanjian kerja maka 
berakhir pula hubungan kerja yang mengikatnya.
c. Dalam Waktu Tertentu

Mengenai waktu tertentu dalam pasal 8 PERMENAKER Nomor 
02/MEN/1993, menyatakan bahwa kesepakatan kerja waktu 
tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tetcntu dapat 
diadakan paling lama untuk dua tahun. Kesepakatan ini dapat 
diperpanjang hanya satu kali saja untuk jangka waktu satu 
tahun. sehingga jumlah waktu yang diperbolehkan dalam 
mengadakan kesepakatan kerja wa-ktu tertentu adalah 3 (tiga)
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tahun. Apabila dalam perjanjian kerja buruh kontrak ternyata
melebihi batas waktu yang ditentukan maka kesepakatan kerja
tersebut menjadi kesepakatam kerja waktu tidak tentu.
d. Adanya Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981
tentang Perlindungan Upah, pada pasal 1 huruf a disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan upah adalah:

Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 
buruh untuk suatupekerjaan atas jasa yang telah atau 
akan dilakukan, yang akan dinyatakan atau dinilai dalam 
bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan 
atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sebagai 
dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, 
terroasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun 
untuk keluarganya.

Upah bagi buruh sebagai akibat dari perjanjian kerja
merupakan suatu faktor utama karena justru dari upah itulah
sarana penting bagi buruh untuk menghidupi diri dan
keluarganya. Dalam mengadakan perjanjian kerja biasanya upah
ditentukan kedua belah pihak, namun apabila dalam perjanjian
kerja tersebut mengenai upah tidak ditetapkan maka besarnya
upah ditentukan berdasarkan kelaziman dan keadilan (pasal
1601 KUHPerdata).

2.1 Penyelenggaraan perjanjian kerja antara buruh kontrak 
dan kontraktor

Bagi penyelenggaraan perjanjian kerja seperti halnya 
dengan semua macam perjanjian dimintakan syarat-syarat 
tertentu mengenai orang-orangnya, mengenai isinya dan 
kadang-kadang mengenai bentuknya yang tertentu.
a. Tentang orang-orangnya
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Mengenai orang-orang dalam perjanjian kerja pada 
dasarnya dapat dikatakan hanyalah orang dewasa yang 
mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk 
menyelenggarakan perjanjian kerja.

Dalam hukum adat tidak dikenal usia tertentu untuk 
menetapkan seseorang sudah dewasa. Biasanya digunakan 
keadaan tertentu sebagai "Dapat hidup sendiri atau akil 
balig". Orang yang dipandang akil balig biasanya berusia 16- 
18 tahun atau sudah kawin dan rumah sendiri.

Menurut Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 yang 
berlaku bagi semua golongan warga negara menyebutkan bahwa 
orang dewasa adalah seorang laki-laki atau wanita yang 
berusia 18 tahun keatas.

Kontraktor PT Kayumas dalam merekrut tenaga kerjanya 
tidak terlalu memperhatikan batasan usia, akan tetapi kalau 
melihat jenis pekerjaannya yang cukup berat ditengah hutan 
maka yang lebih diutamakan adalah kondisi fisik tenaga kerja 
yang bersangkutan.
b. Tentang isinya

Isi perjanjian kerja yaitu pokok persoalah, tegasnya 
pekerjaan yang diperjanjikan, tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan dalam undang-undang yang sifatnya memaksa 
atau dalam undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan 
tata susila masyarakat.

Secara positif isi perjanjian kerja adalah dengan 
sendirinya kewajiban-kewajiban dan hak-hak buruh serta
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kewajiban~kewajiban dan hak-hak majikan, yang barpangkal 
pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah. Acap kali 
kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam hak pihak 
lainnya.15

Kewajiban pihak majikan yang terpenting sebagai akibat 
langsung dari perjanjian kerja adalah membayar upah (pasal
16 KUHPerdata). Kewajiban pokok yang lain ialah mengatur 
tempat kerja dan memberi surat keterangan dalam berbagai hal 
yang berhubungan dengan kepentingan buruh. Kewajiban umum 
yang terdapat pula pada berbagai perjanjian lainnya, bahwa 
majikan pada umumnya wajib untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang 
baik (pasal 1602 y KUHPerdata).

Sedangkan kewajiban buruh diatur dalam pasal 1603 
sampai pasal 1603 b KUHPerdata. Dimana kewajiban yang 
terpenting adalah melakukan pekerjaan menurut petunjuk dari 
majikan. Pekerjaan diartikan sebagai suatu perbuatan untuk 
kewajiban majikan dan dirinya sendiri baik langsung maupun 
tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus 
meningkatkan produksi. Kewajiban yang lain yang diatur dalam 
pasal 1603 b KUHPerdata yang menyatakan bahwa buruh wajib 
mentaati segala aturan yang ditujukan pada perbaikan tata

Setyawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan. 

Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1982, h. 17

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TANGGUHG GUGAT TERHADAP ... JUNUS SULISTYAWAN 



28

tertib dalam perusahan majikan.
Dalam hubungan kerja antara kontraktor dari PT Kayumas 

dengan buruh kontraknya maka kewajiban kontraktor antara 
lain adalah:

1. Membayar upah buruh
2. Menyediakan peralatan yang akan dipergunakan oleh 

buruh dalam menjalankan tugasnya
3. Menyediakan perumahan/tempat tinggal berupa barak 

atau tenda
4. Menyediakan makanan bagi buruh 3 kali sehari
5. Memberi pengobatan dan atau perawatan bagi buruh 

yang sakit atau mendapat kecelakaan
Kewajiban kontraktor tersebut pada dasarnya adalah juga hak 
buruh kontrak.

Sedangkan kewajiban bagi buruh kontrak adalah:
1. Melakukan pekerjaannya dengan baik
2. Memelihara peralatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh 

kontrak tor/maj i kan.
Demikian juga terhadap kewajiban buruh ini juga merupakan 
hak bagi pihak kontraktor sebagai kontra prestasi dari hak- 
hak yang diperoleh buruh dari pihak kontraktor.

c. Tentang bentuknya
Mengenai bentuknya maka perjanjian kerja antara pihak 

kontraktor dengan pihak buruh kontrak dilakukan secara

bagi
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lisan. Hal ini karena para pihak beranggapan hal-hal yang 
mereka perjanjikan dan telah disepakati bersama adalah cukup 
sederhana yaitu hanya mengenai kapan buruh mulai bekerja dan 
kapan berakhirnya kontrak kerja serta jenis pekerjaan yang 
diperjanjikan. Sehingga tanpa adanya perjanjian secara 
tertulispun bukan merupakan masalah bagi mereka. Hal ini 
karena didasarkan keadaan yang sudah-sudah memang belum 
pernah ada permasalahan yang menyangkut keberadaan 
perjanjian secara lisan ini.

Menurut Iman Soepomo, Bagi perjanjian kerja tidak 
dimintakan bentuk yang tertentu, jadi dapat dilakukan secara 
lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau 
secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani 
oleh kedua belah pihak.14

Dengan demikian jelaslah bahwa pada dasarnya untuk 
perjanjian kerja tidak disyaratkan/diharuskan mempunyai 
bentuk tertentu ataupun tertulis. Memang bentuk perjanjian 
kerja bebas, seperti halnya dengan kebanyakan perjanjian 
lainnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun hanya 
menyatakan, jika perjanjian kerja dibuat secara tertulis 
maka segala biaya akta dan biaya tambahan lainnya menjadi 
tanggungan /naj ikan .

Berbeda dengan pendapat Iman Soepomo, dan rumusan 
KUHPerdata, PERMENAKER Nomor 02/MEN/1993 pada pasal 2

^  Iman Soepomo I, Qpcit. h. 53
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menyebutkan t
Kesepakatan kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis 
dengan menggunakan bahasa Indonesia

Keberadaan kontrak kerja itu sendiri sebenarnya 
bukanlah sesuatu yang memberatkan bagi para pihak. 
Pembuatannya pun tidak praktis tidak memerlukan biaya, 
karena untuk perjanjian kerja tidak diharuskan memakai 
materei. Juga surat perjanjian kerja adalah bebas 
materai.

Ada manfaatnya bila perjanjian kerja itu dibuat 
tertulis serta dinyatakan dalam rumusan tertentu dengan 
jelas. Makin jelas dan tegas isi dan rumusan pernyataan 
kehendak para pihak, makin kurang timbulnya keragu-raguan• 
Surat juga berguna sebagai barang bukti.

15 Iman Soepomo II, Qpcit. h. 62
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TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH BURUH KONTRAK

1 * Perbuatan Melanggar Hukum oleh Buruh Kontrak
Istilah "Onrechtmatige daad" yang tercantum dalam 

pasal 1365 BW(pasal 1401 N.B.W) dialihbahasakan kedalam 
bahasa Indonesia dengan istilah yang tidak seragam, seperti 
tindak dursila, tindak tanpa hak, perbuatan tak hak, 
perbuatan yang bertentanga dengan hukum, penyelewengan 
perdata, perbuatan tanpa hak, perbuatan melawan hukum, 
tindakan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.

Berpijak dari perbedaan-perbedaan yang timbul dari 
berbagai arti diatas, saya lebih setuju untuk menterjemahkan 
dengan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai 
berikut:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 
kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian 
tersebut".16

Ketentuan yang tercantum dalam pasal diatas tidak

Subekti Dan Tjitrosudibyo, Qpcit■ h. 350

BAB III
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menjelaskan mengenai perumusan suatu perbuatan melanggar 
hukum. Pasal tersebut hanya mengatur sebatas terdapat

svsearang atau pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan 
melanggar hukum oleh orang lain atau pihak lain terhadap 
dirinya, sehingga dapat mengajukan gugatan baik berupa 
gugatan ganti rugi maupun pemulihan nama baik pada 
pengadilan.

Istilah perbuatan dalam rangkaian kata perbuatan 
melanggar hukum tidak hanya mengandung pengertian positip, 
tetapi juga negatip, dalam arti jika seseorang menurut hukum 
seharusnya dia bertindak tetapi justru tidak melakukan apa- 
apa dan ia pun sadar jika dengan sikapnya itu ia telah 
melanggar hukum. Jadi perbuatan negatip yang dimaksud adalah 
bersifat pasif.

Apakah arti dari pengertian Onrechtmatige daad itu? 
jawaban atas pertanyaan ini amat penting bagi lalu lintas 
hukum. Semula para ahli hukum dan ahkim menganggapnya 
sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang 
atau melanggar hak subyektif orang lain.

Rumusan yang diberikan oleh Hoge Raad sebelum tahun
191? tentang arti, perkataan Onrechtmatige daad adalah
sebagai berikut:1^

Onrechtmatige is slechts een daad, die in breuk maakt op 
eens andrees subyektief recht, of die in strijd is met 
des daders eigen rechtsplicht.

^  Setyawan, Qpcit. h. 16
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(melanggar hukum adalah sekedar suatu parbuatan yang 
malanggar hak subyektif orang lain atau yang 
bertentangan dengan kewajiban hukum «i pembuat sendiri).

Jadi Hoge raad berpegangan pada ajaran sempit, yang
berisi apa yang dimaksud dengan Onrechtmatige daad itu

i phanyalah suatu perbuatan yang:
1. Mengurangi atau melanggar hak orang lain. Hak 

diartikan sebagai suatu wewenang yang diberikan oleh 
hukum terhadap seseorang dengan menutup seseorang 
lain. Sebagian besar dari hak-hak itu diberikan oleh 
undang-undang.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaksana. 
Vang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu 
kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
Pada masa itu Onrechtmatige identik dengan

onwetmatige. Onrechtmatige daad diartikan sebagai tiap-tiap 
perbuatan yang mengurangi hak subyektif orang lain atau yang 
bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat. 
Pelanggaran hukum diartikan sebagai pelanggaran terhadap 
undang-undang, sehingga banyak peristiwa hukum yang tidak 
tertampung karena tidak setiap kepentingan mendapat 
perlindungan dari satu pasal undang-undang. Dengan kata lain 
banyak perbuatan yang sebenarnya dapat dikelompokkan sebagai

Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, 
Qocit. h. 3-4
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Onrechtmatige daad tetapi oleh karena undang-undang tidak 
mengaturnya maka perbuatan tersebut tidak dapat digugat.

Setelah tahun 1919 pengertian tersebut berubah yaitu 
dengan adanya Arrest Hoge raad tanggal 31 Januari 1919 yang 
berkaitan dengan perkara Cohen melawan Lidenbaum. Putusan 
ini adalah putusan yang revplusioner dan membawa arti serta 
perubahan yang sangat penting bagi hukum perdata pada 
umumnya. Menurut putusan tersebut, pengertian perbuatan 
melanggar hukum adalah termasuk pula perbuatan yang 
melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban 
hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau 
dengan kepatutan didalam suatu masyarakat, baik terhadap 
diri atau benda orang lain.

Arrest Hoge raad ini merupakan titik tolak yang 
digunakan untuk mengganti perumusan sempit yang dirasakan 
kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di Indonesia putusan Hoge raad tahun 1919 juga dianut 
dalam bidang perundang-undangan maupun dalam jurisprudensi. 
Meskipun hingga sekarang dalam undang-undang belum ada 
definisi yang positif tentang pengertian perbuatan melanggar 
hukum. Semua definisi cenderung diserahkan kepada ilmu hukum 
dan jurisprudensi.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan„ 
pasal 1365 mempunyai unsur-unsur sebagai berikuti*?

17 Ibid. h. 1
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1. Harus ada suatu perbuatanj
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum (Onrechtmatige 

daad);
3. Pelaku mempunyai kesalahan;
4. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (ada hubungan 

kausal antara perbuatan dan kerugian).
Apakah buruh kontrak dari kontraktor PT Kayumas telah 

memenuhi unsur— unsur perbuatan yang melanggar hukum 
sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata?

Unsur pertama yaitu perbuatan, harus diartikan sebagai 
berbuat atau tidak berbuat. Bilamana buruh kontrak 
mengetahui atau sepatutnya telah menduga bahwa kayu yang 
dimuatkan melebihi kapasitas maksimum loko maka unsur 
psrtama telah terpenuhi atau apabila buruh yang 
mengoperasikan lokoClebih khusus) telah lalai dengan 
membiarkan buruh dibagian penebangan memuatkan kayu keatas 
loko secara berlebihan. Padahal sebagai buruh yang bertugas 
dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian loko seharusnya 
ia tahu dan mengingatkan apabila loko telah pada batas 
maksimum kekuatan angkut. Kesengajaan atau kelalaian ini 
adalah suatu perbuatan.

Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut harus melanggar 
hukum. Berdasarkan Arrest HR 31 Januari 1919 N J . 1919,161;

HAyang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah:*

on J.H. Nieuwenhuis, Opcit, h. 118
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Berbuat atau tidak berbuat yang (l)melanggar hak orang 
lain atau <2)bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku 
atau (3)bertentangan dengan kesusilaan atau
(4)bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan 
dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang 
orang lain.

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas buruh kontrak telah 
melanggar unsur kecermatan. Ia tidak cermat dalam 
memperhatikan kapasitas angkut maksimum loko.

Unsur ketiga, Kesalahan. Menurut Soetojo
Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, terdapat 2 unsur

21kesalahan, yaitu:
- sipelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- perbuatan itu dapat diduga sebelumnya sebagai perbuatan 

yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian.
Jadi kesalahan dapat diukur secara obyektif dan subyektif. 
Pertama adalah pengukuran secara subyektif, yakni dilihat 
apakah buruh berdasarkan keahliannya/pengetahuannya dapat 
mempertanggunjawabkan perbuatannya. Sedang yang kedua adalah 
pengukuran secara obyektif, yakni harus dibuktikan bahwa 
dalam keadaan seperti itu manusia normal dapat menduga 
kemungkinan akibat dan kemungkinan akan mencegah manusia 
yang baik untuk berbuat dan tidak berbuat. Harus dibuktikan 
bahwa buruh kontrak sepatutnya dapat menduga bahwa akibat 
perbuatannya yang memuatkan kayu secara berlebihan akan 
dapat merusakkan loko.

Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan,
S.H., Qpcit. h. 20

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TANGGUHG GUGAT TERHADAP ... JUNUS SULISTYAWAN 



37

Unsur keempat yaitu perbuatan itu menimbulkan 
kerugian. Yamg dimaksudkan dengan kerugian adalah 
berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak karena

noperbuatan pihak yang lain. *
Unsur yang keempat ini terpenuhi dengan adanya 

kerugian yang diderita oleh PT Kayumas akibat rusaknya alat 
angkut akibat perbuatan buruh kontrak.

Mengenai kerugian PT Kayumas tersebut dapat kita 
bedakan dalam 2 hal, yaitu:

- kerugian yang positif, dan
- kerugian yang negatif

Yang dimaksud kerugian yang positif adalah kerugian yang 
langsung diderita oleh PT Kayumas akibat adaanya perbuatan 
melanggar hukum dari buruh kontrak yaitu rusaknya alat 
angkut. Sedangkan kerugian yang negatif adalah kerugian yang 
secara tidak langsung diderita oleh PT Kayumas akibat 
rusaknya alat angkut. Kerugian yang negatif ini antara lain 
adalah perusahaan tidak dapat berproduksi selama beberapa 
waktu karena tidak adanya listrik. Dalam keadaan seperti ini 
keuntungan yang seharusnya diterima, hilang.

Disamping itu disyaratkan pula adanya hubungan kausal 
antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan buruh kontrak

22 J.H. Nieuwenhuis, Qpcit« h. 57
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dan kerugian yang diderita PT Kayumas dapat ditentukan 
dengan cara sebagai berikut:

1. Peristiwa atau perbuatan melanggar hukum yang 
menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai syarat 
yang menimbulkan kerugian dan tanpa peristiwa

2. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut adalah 
dalam rangka buruh melaksanakan kewajibannya.

3. Kerugian adalah akibat yang wajar dari perbuatan 
melanggar hukum.

Menurut Niewenhuis untuk menentukan apakah antara 
kerugian dan perbuatan melanggar hukum terdapat hubungan 
kausal maka ada 2 prosedur yang harus dilakukan, pertama 
harus diselidiki apakah perbuatan dalam hubungan dengan 
kerugian dapat dinilai obyek syarat yang dengan demikian 
tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak dapat 
timbul(conditio sine qua non). Rusaknya loko adalah akibat 
muatan yang terlalu banyak melebihi kapasitasnya, tanpa hal 
ini maka loko tidak akan rusak. Kedua, harus dipastikan 
apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat wajar yang 
diharapkan dari perbuatan melanggar hukum(hubungan adequat). 
Untuk itu harus diteliti apakah orang normal dapat menduga 
kerugian yang demikian yaitu rusaknya loko sebagai akibat 
perbuatan melanggar hukum oleh buruh kontrak. Dengan 
rusaknya loko maka kayu yang telah ditebang dihutan tidak 
dapat segera diangkut ke pabrik yang berakibat kayu tersebut
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menjadi busuk. Kayu yang busuk tidak layak dipargunakan 
sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik PT Kayumas. Hal 
ini mengakibatkan PT Kayumas tidak dapat berproduksi selama 
beberapa waktu sehingga mengalami kerugian. Terpenuhi.

Dari prosedur diatas dapat dilihat bahwa kerugian yang 
diderita oleh PT Kayumas diakibatkan oleh perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh buruh kontrak. Tanpa 
adaanya perbuatan melanggar hukum itu maka PT Kayumas tidak 
akan mengalami kerugian.

2. Majikan Bertanqqung Gugat TerhadapPerbuatan Melanggar 
Hukum Buruh Kontraknva

Tanggung gugat majikan sebagai kontraktor merupakan 
akibat dari perbuatan melanggar hukum buruh kontraknya 
dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban yang berkaitan dengan 
perjanjian yang telah disepakati untuk melakukun suatu 
prestasi. Sementara itu bagi PT Kayumas tanggung gugat 
merupakan perwujudan hak keperdataan yaitu untuk mendapatkan 
ganti rugi atas kerugian yang dideritanya..

Dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam isi 
perjanjian, pihak kontraktor tidak melakukannya sendiri. 
Untuk itu ia merekrut tenaga kerja dengan sistem kontrak. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II, hubungan antara 
kontraktor sebagai majikan dengan tenaga kerja yang direkrut 
dengan sistem kontrak tersebut adalah hubungan perburuhan.

Berkaitan dengan hubungan perburuhan ini pasal 1367 
ayat 3 KUHPerdata memberikan kewajiban kepada majikan
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untukmenerima tanggung gugat atas kerugian yang diderita 
oleh pihak ketiga atas perbuatan buruh-buruhnya, sekalipun

OTia tidak dapat mencegahnya. ^ Hal ini merupakan penyimoangan 
dari asas kesalahan.

Tanggung gugat majikan didasarkan pada suatu teori 
bahwa majikan telah salah memilih karyawan, telah mengambil 
untung dari karyawan dan majikan adalah pemimpin dari 
perusahaan, sehingga wajar kalau ia menerima tanggung gugat 
bawahannya. Ketentuan ini disebut tanggung gugat resiko.

Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata buruh harus punya 
schuld(kesalahan) agar majikan bisa dipertanggungjawabkan.

Tetapi tidak semua perbuatan bawahan bapat dibebankan 
pembayaran ganti ruginya kepada majikan. Sebagai syarat 
adanya tanggung gugat majikan adalah:2^

- harus ada ikatan hubungan kerja antara majikan dan 
buruh.

- kerugian yang timbul karena berkaitan dengan hubungan 
kerja tersebut, atau dalam lingkup tugas yang 
diberikan majikan kepada buruh.

Menurut J.H. Niewenhuis, tanggung gugat yang 
berdasarkan pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata* majikan

23 Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthal.ena Pohan, 
Qpcit. h. 20
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bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh 
Onrechtmatig daad(perbuatan melanggar hukum) oleh buruhnya 
yang dilakukan dalam lingkup tugasnyas*

1. tanggung gugat dalam pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata 
berlandaskan pada hubungan bawahan dengan atasan. 
Vang menentukan disini adalah kewenangan memberi 
perintah kepada orang lain. Kewenangan dalam memberi 
perintah ini dapat timbul karena perjanjian kerja 
atau juga dapat timbul dalam hukum publik(hubungan 
penguasa dengan pegawai negeri)

2. Tanggung gugat tersebut bergantung pada keadaan 
bahwa perbuatan melanggar itu dilakukan dalam 
pelaksanaan tugas oleh bawahan.

3. Untuk tanggung gugat berdasar pasal ini disyaratkan 
adanya onrechtmatigeheid dan kesalahan pihak 
bawahan.

4. Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada bukti 
perbuatan melanggar hukum bawahan, adanya hubungan 
atasan bawahan dan fakta bahwa tugas bawahan 
mencipatakan kesempatan melakukan perbuatan 
melanggar hukum.

Timbul pertanyaan, apakah kasus yang terjadi pada PT 
Kayumas telah memenuhi keempat unsur diatas?

^  J.H. Nieuwenhuis, Qpcit. h. 138
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Unsur yang pertama adanya hubungan kerja telah 
terpenuhi, yaitu dengan adanya hubungan kerja antara buruh 
kontrak dengan pihak kontraktor yang timbul dari adanya 
kesepakatan kerja waktu tertentu, meskipun dilakukan secara 
lisan.

Unsur kedua yaitu perbuatan itu terjadi dalam rangka 
buruh melakukan tugasnya. Perbuatan buruh memuatkan kayu 
keatas loko adalah untuk melakukan kewajibannya sebagaimana 
yang dimaksud dalam perjanjian kerja yang telah 
disepakatinya dengan pihak kontrator.

Unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dari pihak buruh 
telah terpenuhi dengan tindakan si buruh yang melakukan 
pemuatan kayu secara berlebihan tanpa mengindahkan kapasitas 
angkut maksimum loko. Hal ini sebenarnya dimaksudkan buruh 
untuk mempercepat proses pengangkutan akan tetapi akibatnya 
bukan memperlancar melainkan sebaliknya, karena terlalu 
banyak muatan mengakibatkan loko rusak.

Sedangkan unsur keempat dengan sendirinya terpenuhi 
apabila unsur yang pertama sampai yang ketiga juga telah 
terbukti. Tanpa perlu dibuktikan adanya suatu pelanggaran 
norma atau kesalahan majikan.

Dengan telah dipenuhinya keempat syarat tersebut maka 
pihak kontraktor harus bertanggung gugat untuk membayar 
ganti rugi kepada PT Kayumas.

PT Kayumas dalam mengajukan gugatan ganti ruginya
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harus didasarkan atas kerugian yang dideritanya, 
baik kerugian yang senyatanya diderita maupun yang tidak 
terlihat sebelumnya seperti halnya keuntungan yang akan 
didapat seandainya perbuatan melanggar hukum itu tidak 
terjadi. Karena setelah diteliti kerugian yang nyata-nyata 
diderita oleh PT Kayumas tidaklah begitu besar akan tetapi 
keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Kayumas 
seandainya tidak ada perbuatan melanggar hukum oleh buruh 
pihak kontraktor tersebut setelah diperhitungkan 
kemungkinannya ternyata sangatlah besar.

3. Tanggung Guaat Buruh Terhadao Majikan
Dari penjelasan sebelumnya telah diterangkan tanggung 

gugat majikan kepada pihak ketiga(PT Kayumas) yang menderita 
kerugian akibat perbuatan melanggar hukum oleh buruh kontrak 
berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata. Kemudian timbul 
pertanyaan "Apakah dengan telah dibayarnya ganti rugi oleh 
majikan kepada pihak ketiga maka telah berakhir pula 
kewajiban buruh untuk bertanggung gugat terhadap kerugian 
yang ditimbulkannya?" atau dengan kata lain dapatkah majikan 
menuntut ganti rugi kepada buruh?

Dalam redaksi pasal 1364 KUHPerdata mengandung 
pengertian setiap orang harus bertanggung gugat terhadap 
kerugian orang lain yang timbul akibat perbuatan. melanggar 
hukumyang dilakukannya.

Menurut Niewenhuis seseorang hanya bertanggung gugat
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9iatas kerugian orang lain jikat^0
a. perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat 

melanggar hukum(perbuatan melanggar hukum)j
b. Kerugian timbul sebagai akibat perbuatan 

tersebut(hubungan kausal)|
c. Pelaku tersebut ber»alah(kesalahan), dan
d. Norma yang dilanggar mempunyai strehking untuk

mengalahkan timbulnya kerugian (relativitas) 
Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal dan 
relativitas, masing-masing merupakan syarat yang perlu(nood 
Zakelijk) dan secara bersama-sama merupakan merupakan syarat 
yang cukup(Voeldoende) untuk tanggung gugat berdasar pasal 
1365 KUHPerdata.

Apakah majikan dirugikan dengan adanya perbuatan 
melanggar hukum tersebut?

Secara langsung memang tidak. Akibat adanya perbuatan 
melanggar hukum oleh buruh kontrak tersebut yang menderita 
kerugian secara langsung adalah PT Kayumas, yaitu kerusakan 
pada alat angkut dan kerugian lain akibat tidak dapat 
berproduksi selama beberapa waktu. Akan tetapi karena yang 
bertanggung gugat terhadadap kerugian PT Kayumas adalah 
majikan dengan didasarkan pada pasal 1367 KUHPerdata, maka

* kemudian secara tidak langsung majikan juga menderita
*

kerugian.

44
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Dengan adanya tanggung gugat buruh atas kerugian yang 
diderita majikan bukanlah berarti menyimpangipasal 1367 Ayat 
3KUHPerdata mengenai tanggung gugat resiko majikan terhadap 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh buruhnya. 
Sebab tanggung gugat majaikan ini adalah dalam rangka 
hubungannya dengan pihak ketiga, dengan kata lain apabila 
terjadi kerugian pada pihak ketiga akibat perbuatan pihak 
buruh, maka pihak ketiga dalam melakukan gugatannya tidak 
dapat berhadapan langsung dengan buruh yang bersangkutan 
melainkan harus kepada majikannya. Sedang mengenai tanggung 
gugat buruh akan diselesaikan tersendiri antara buruh dengan 
majikan dengan mendayagunakan pasal 1365 KUHPerdata.

Menurut Iman Soepomo buruh harus bertanggung gugat 
terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya baik 
karena kesengajaan ataupun karena kesengajaan dan bukan 
mengenai hal yang kebetulan.27

4. Guoatan Dan Pembuktian
Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yamg 

berwenang, yang meliputi tempat kediaman tergugat 
sebagaimana ketentuan didalam pasal 118 H.I.R.28

Masalah yang dapat digugat oleh PT Kayumam adalah 
pengembalian keadaan loko dan pengembalian keadan seperti

27 Iman Soepomo II, Qpcit. h. 92-93
Trisna, Komentar H.I.R, Cet. XII, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1989, h. 120
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semula serta kerugian lain akibat karena terhentinya 
produksi Plywood selama beberapa waktu.

Berikut ini akan dibahas gugatan dan pembuktian karena 
tahap yang paling penting dengan diajukannya gugatan adalah 
tahap pembuktian.

Menurut pasal 163 H.l.R dan pasal 1865 KUHPerdata, 
diwajibkan kepada penggugat untuk membuktikannya. Setiap 
orang yang bahwa ia punya sesuatu hak atau untuk meneguhkan 
haknya sendiri maupun maupun membantah hak orang lain, 
menunjuk suatu peristiwa, maka diwajibkan kepadanya untuk 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas jelas 
bahwa beban pembuktian ada pada PT Kayumas.

Masalah yang perlu dibuktikan disini adalah adanya 
perbuatan melanggar hukum oleh buruh kontrak dari pihak 
kontraktor, sehingga ia menderita kerugian. Disamping itu 
jika PT Kayumas menggunakan gugatan dengan dasar wanprestasi 
maka ia hanya cukup mengajukan janji yang tidak dipenuhi 
oleh kontraktor.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 
membedakan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
dengan ingkar janji sebagai berikut.3^

29 Ibid, h. 161
30 Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, 

Qficit, h. 16
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Pertama gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, 
pengugat dalam hal ini adalah PT Kayumas harus membuktikan 
adanya kesalahan pada diri buruh kontrak, dimana untuk hal 
ini tidak perlu dalam gugatan berdasarkan ingkar janji.

Kedua, gugatan berdasarkan perbuatan melanggar 
hukumtidak perlu mengajukan alat bukti berupa perjanjian 
dan syarat-syaratnya, dimana justru harus diajukan pada 
gugatan berdasarkan ingkar janji.

Ketiga, ketentuan pasal 1247 KUHPerdata berlaku untuk 
ganti rugi pada ingkar janji. Ketentuan ini tidak berlaku 
bagi pada gugatan berdasar perbuatan melanggar hukum oleh 
buruh. Soal ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum 
harus sesuai dengan kerugian pada saat terjadi perbuatan.

Keempat, gugatan atas dasar ingkar janji pembayaran 
ganti rugi hanya mungkin dalam bentuk uang, sedang gugat 
berdasar perbuatan melanggar hukum dapat berupa putusan 
untuk pengembalian dalam bentuk semula.

Sedangkan perbedaan yang kelima, apabila ada 
perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap tidak 
dapat dituntut ganti rugi.

Masalahnya adalah alat bukti apa yang dapat diajukan 
PT Kayumas untuk memperkuat gugatannya?

Alat bukti yang dapat diajukan menurut pasal 1866 
KUHPerdata junto pasal 184 H.I.R adalahi

- alat bukti surat
* alat bukti saksi
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- alat bukti sangkaan
- alat bukti pengakuan
- alat bukti sumpah

Dari kelima alat bukti tersebut yang dimiliki oleh PT 
Kayumas adalah alat bukti surat berupa surat perjanjian.

Alat bukti surat perjanjian dapat membuktikan 
pengakuan kontraktor bahwa ia telah berjanji untuk 
menyediakan kayu bakar secara berkesinambungan.

Masalah yang menyulitkan bagi PT Kayumas dalam 
pembuktian mengenai perbuatan melanggar hukum adalah untuk 
membuktikan adanya kesalahan pada pihak buruh kontrak.

Untuk menembus k.esulitan diatas digunakan acara dengan 
beban pembuktian terbalik. Pembuktian dibebankan kepada 
pihak kontraktor dengan berpegang kepada praduga adanya 
kesalahan(presumption of fault) dan kontraktor harus 
membuktikan tenaga kerjanya tidak bersalah.

Tanggung gugat ini disebut dengan tanggung gugat yang 
dipertajam dengan pembalikan beban pembuktian. Kontraktor 
harus membuktikan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah 
dan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kerugian pada PT 
Kayumas dengan cukup.^1

Dengan pembalikan beban pembuktian ini sebenarnya 
tidak mutlak memberatkan pihak kontraktor karena ia dapat 
membuktikan bahwa PT Kayumas juga turut berperan pada

^  Trisna, Opcit. h, 138
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terjadinya kerugian tersebut. Seperti misalnya telah 
menyediakan loko yang keadaannya sudah tidak laik lagi akan 
tetapi masih dapat dipakai untuk mengangkut kayu bakar.

Pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan 
dari ketentuan mengenai asas-asas kesalahan yang mempunyai 
bentuk-bentuk dan dapat ditemui pasal 1367 ayat 3. Bukan 
orang yang dirugikan yang harus membuktikan, tetapi orang 
yang bertanggung gugat yang harus membuktikan bahwa pelaku 
tidak bersalah.32

32 Ibid. h. 55
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BAB IV 
P E N U T U P

a. Hubungan Hukum antara pihak Kontraktor dengan PT. 
Kayumas Internasional adalah perikatan yang timbul 
dari adanya perjanjian untuk melaksanakan prestasi 
tertentu yang bersifat timbal balik. Kedudukan hukum 
diantara para pihaknya sejajar.

b. Hubungan hukum antara buruh kontrak dengan pihak 
kontraktor adalah hubungan kerja menurut pengertian 
hukum perburuhan. Hubungan hukum tersebut lahir dengan 
adanya perjanjian kerja waktu tertentu. Kedudukan 
diantara para pihaknya bersifat sub ordinasi.

c. Perjanjian kerja yang dilakukan antara kontraktor 
PT Kayumas dengan buruh kontraknya dilakukan secara 
lisan. Perjanjian kerja tersebut hanya mengenai kapan 
waktu mulai kerja dan kapan berakhirnya, jenis 
pekerjaan, serta upah yang diterima oleh buruh. 
Mengenai hal yang lain didasarkan pada kebiasaan.

d. Majikan/kontraktor bertanggung gugat terhadap 
perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak ketiga 
(PT Kayumas) yang dilakukan oleh buruh kontraknya, 
sedangkan buruh bertanggung gugat kepada majikan.

50
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2 . Sftran,
a. Pengusaha seharusnya mengupayakan agar hubungan kerja 

waktu tertentu dengan buruh kontraknya dibuat secara 
tertulis agar lebih menjamin kepentingan masing-masing 
pihak.

b. Seyogyanya pengusaha mengusahakan pengaturan 
penyelenggaraan kerja dengan baik yang mendukung 
terlaksananya pekerjaan si buruh dan memberikan 
pengarahan kepada buruh sebelum melakukan tugasnya.

c. Pengusaha sebaiknya selalu mengakan pengawasan 
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh buruh dan 
memperingatkan apabila buruh melakukan tindakan yang 
dapat menimbulkan kerugian baik bagi buruh itu 
sendiri, majikam ataupun bagi pihak ketiga tanpa 
mengurangi kebebasan buruh untuk mendapatkan haknya.

d. Bagi buruh hendaknya selalu bekerja dengan baik sesuai 
dengan perjanjian kerja yang telah disepakatinya.

M  I L I K
PERPl> I , \ k * n 

-DNIVFH5II. s . \NGGA*
I S b K /; 1 \r
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PTo KAYUMAS INTERNATIONAL
Sampit Office 

Jl< A1S Nasution No. 33 
Sampit -  Kalimantan Tengah

»na i (6531) 21591 /2I359 /2I49S 
: (0531) 21202 Po. Bex 127 S’T

SURAT XETERANOAN 

No,? 071/SKH/KMI/1993

Yang bartanda tinman d i  bavah i r . i ,  Kabag Persona lia  PT Kayumaa 

In ta m a s io n a l, tneneraj\gkan bahvas 

Nama : JUNUS SU L I STY A WAN

No. Pokok/STBt 0 3 3 8 1 2 0 2 2  

Juruaan : Hukum Perdata

Pakultaa Hukum 

U n ive rs ita s  Airlangga 

Alamat : !  j l .  pakis Gunung T l/ 4 3  Surabaya

Telah mengadakan riset dan penelitian dalam rangka penyusunan skiipBi, 
di PT Kayumas lnterna8ionele Sampit, dari tanggal 2 9  Agustua 1993  a/d
3 September 1 9 9 3 *

Demikian ayVat ketei*angan 'ni dibuat untuk diperguaakan seperlunya

Sampit, 3 September 1993 
PT.KAYU M AS INTERNATIOJ 

5amplt Office 
Jl. AI3 asulioo 

Sun.pit * Kalia'.ai

Aabet Haaibuan, S.H.A
Kabag Personalia

Tembus9n Yth.:

1. Direktur PT Kayumaa Intemasional
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