
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA PEREMPUAN, 

CITY HOTEL, DAN PERJANJIAN KERJA 

 

2.1. Tenaga Kerja Perempuan 

  Adanya jaminan yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 

1945Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta 

dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan 

berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan.Secara 

yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa Setiap tenaga kerja 

memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan 

untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan 

mampu melakukan pekerjaan tersebut. 

  

2.1.1. Pengertian Tenaga Kerja Perempuan 

 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan ”Ketenagakerjaan adalah 

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama dan sesudah masa kerja.” Dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat.” 

 Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “Tenaga Kerja adalah Setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.”1 

 Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga 

kerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan 

kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

kebutuhan masyarakat. 

2.1.2. Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan 

 Dan mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan menurut U-ndang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja 

perempuan memiliki beberapa kekhususan yang mencerminkan hak-haknya 

yaitu: 

1. Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki 

                                                           
 1 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali, jakarta, h.27. 



Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan 

bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan ini 

semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tidak 

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia 

kerja. 

2. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan 

melahirkan bagi perempuan. Pekerja perempuan berhak atas 

istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan 

setelah melahirkan. Namun bagi hak ini, keluarga pekerja 

wajib memberi kabar ke perusahaan mengenai kelahiran 

anaknya dalam tujuh hari setelah melahirkan serta wajib 

memberikan bukti kelahiran atau akta kelahiran kepada 

perusahaan dalam enam bulan setelah melahirkan.2 

 

 

3. Hak perlindungan selama masa kehamilan 

                                                           
 2 Mega,2016,”Hak-Hak Pekerja Perempuan Yang Harus Diketahui”, URL: 

https://blog.talenta.co/bahasa/inilah-hak-hak-pekerja-wanita-yang-penting-untuk-diketahui/, 

diakses tanggal 3 oktober 2016. 

https://blog.talenta.co/bahasa/inilah-hak-hak-pekerja-wanita-yang-penting-untuk-diketahui/


Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa 

pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang 

bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Oleh 

karena itu, perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi 

pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja yang 

sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh 

karena itu harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang 

berlebih. 

4. Hak cuti keguguran 

 Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti 

melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan 

dokter kandungan. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

5. Hak untuk mendapatkan biaya persalinan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang 

jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang mempekerjakan 

lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit 

Rp 1.000.000/bulan wajib mengikut sertakan karyawannya 

dalam program Jamsostek. Salah satu program jamsostek 



adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup 

pemeriksaan dan biaya persalinan.3 

6. Hak untuk menyusui 

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. menyatakan bahwa pekerja yang menyusui 

minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI 

pada waktu jam kerja. 

7. Hak cuti menstruasi 

Banyak wanita yang masih belum mengetahui tentang hal ini. 

Namun kenyataannya setiap pegawai perempuan memiliki 

hak untuk cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua 

periode haidnya. Hal ini tercantum dalam pasal 81 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2.1.3. Pengertian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan 

 Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 

(tiga) macam, yaitu : 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu 

bekerja di luar kehendaknya. 

                                                           
 3 Mega, 2016, Ibid. 



2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak 

untuk berorganisasi. 

3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 4 

 

 Berdasarkan perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus 

pekerja/buruh perempuan sebagai berikut : 

1. Pekerjaan wanita/perempuan di malam hari diatur dalam Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pekerjaan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 

07.00 pagi. 

b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil 

yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara 

pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi, 

c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara 

pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagiwajib : 

a. Memberikan makanan dan minumanbergizi 

                                                           
 4 Abdul khakim, 2003, Op.Cit, h. 61 

 



b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat 

kerja 

d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara 

pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib 

menyediakan antar jemput. 

2. Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuatu dengan 

kodrat kewanitaannya, yaitu : 

a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja 

pada hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1)) 

b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 

sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan 

menurut perhitungan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 ayat (1)) 

c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter 

kandungan/bidan (Pasal 82 (2)) 

d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi 

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu 

harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83) 

e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat 

upah penuh (Pasal 84). 

 

 

 



2.2. City Hotel 

2.2.1 Pengertian City Hotel 

 Pemerintah menuliskan peraturan yang tersirat dalam Surat 

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37 / 

PW.340/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel. Bab I 

Pasal 1  Ayat (b) dalam surat keputusan tersebut mengatakan bahwa : 

“Hotel merupakan suatu penginapan yang menggunakan sebagian atau 

keseluruhan bangunan yang menyediakan jasa penginapan , makanan dan 

minuman serta fasilitas lainnya untuk umum dan dikelola secara komersial.” 

 dengan mengacu dari pengertian tentang hotel diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari City Hotel adalah  “Hotel yang berada di 

pusat kota, yang menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman 

dimana sebagian besar tamunya yang menginap adalah para pebisnis yang 

memiliki kegiatan berbisnis di kota tersebut”5 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pengaturan City Hotel 

 Disini yang dimaksud dengan dasar hukum adalah “ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu 

tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui 

batasan, posisi dan sanksinya.”   

                                                           
 5 Denny Bagus,2010,”Pengantar Perhotelan Definisi Hotel”, URL: http://jurnal-

sdm.blogspot.co.id/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html, diakses tanggal 3 

oktober 2016 

http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html
http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html


 Yang menjadi acuan atau dasar hukum dalam pengaturan mengenai 

City Hotel adalah Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

Nomor KM 37 / PW.340/MPPT-86 Tentang Peraturan Usaha dan 

Penggolongan Hotel.  

 

2.3 Perjanjian Kerja 

2.3.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Di Dalam Perjanjian Kerja 

 Pengertian Perjanjian Kerja 

 Terdapat beberapa pengertian perjanjian kerja. Pengertian yang 

pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a  KUHPerdata, mengenai 

perjanjian kerja disebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang  satu, siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintah pihak  yang lain, simajikan, untuk sesuatu waktu tertentu, 

melakukan  pekerjaan dengan menerima upah.”6 

 Pengertian mengenai perjanjian kerja juga diketengahkan 

oleh.R.Iman Soepomo yang mengemukakan bahwa “Perjanjian kerja adalah 

suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja 

dengan menerima upah pada  pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri 

untuk mengerjakan  buruh itu dengan membayar upah.”7 Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian perjanjian kerja adalah 

                                                           
 6 Djumadi.,2006.,Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja.,Rajawali.,Jakarta.,h.29 

 7 Ibid.h.29 



perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.8 

 Dalam perjanjian kerja, pada prinsipnya unsur-unsur seperti yang 

ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut masih juga menjadi pegangan 

dan harus diterapkan, agar suatu perjanjian kerja tesebut keberadaannya bisa 

dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undangbagi 

mereka yang membuatnya. Menurut seorang pakar Hukum perburuhan dari 

negeri Belanda, yaitu Mr.M.G.Rood, beliau menyebutkan bahwa suatu 

perjanjian kerja baru ada, manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari: 

a. Adanya unsur work atau pekerjaan 

 Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan 

(objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dikerjakan sendiri oleh 

pekerja, hanya denganseizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini 

dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib 

melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat 

menyuruh orang ketiga menggantikannya.” 

 Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena 

yang bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka jika pekerja 

meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. 

                                                           
 8 Rachmat Trijono.,2014.,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.,Papas Sinar 

Sinanti.,Jakarta.,h.26. 



b. Adanya Unsur Perintah (Command) 

 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. 

Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya 

hubungan antar dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan 

tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak 

tunduk pada perintah pasien atau klien. 

c. Adanya Upah (Pay) 

 Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian 

kerja), bahkan dapat dikatakan tujuan utama seseorang pekerja bekerja pada 

pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur 

upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. 

Seperti seorang narapidana yang diharuskan melakukan pekerjaan tertentu, 

seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di 

hotel. 

d. Adanya Unsur Time atau Waktu Tertentu 

 Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja 

atau peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain dalam rangka 

pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak boleh bekerja dalam waktu yang 

seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan juga 



pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum. 9 

2.3.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja 

 Hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan yang lainnya 

merupakan suatu kebalikan, jika disatu pihak merupakan suatu kewajiban 

maka dipihak lainnya adalah merupakan suatu hak. Kewajiban dari 

penerima kerja, yaitu si pekerja pada umumnya tersimpul dalam hak si 

majikan, seperti juga hak si pekerja tersimpul dalam kewajiban si majikan.10 

Agar perihal hak dan kewajiban tersebut, bisa lebih jelas dan rinci, maka 

hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kerja dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a. Kewajiban-Kewajiban Dari Pihak Pekerja  

 Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja 

diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada 

intinya adalah sebagai berikut: 

1. Buruh / Pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan 

adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan 

sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat 

diwakilkan. 

                                                           
 9 Djumadi.,2006.,op.cit.,h.36. 

 10 Ibid.,h.46. 



2. Buruh / Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk 

majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja 

wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. 

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja 

melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena 

kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum kerja 

wajib membayar ganti-rugi dan denda. 

b. Kewajiban-Kewajiban Dari Pihak Pengusaha 

 Setelah uraian yang pertama adalah tentang kewajiban dari pihak 

pekerja, maka sebaliknya adalah yaitu tentang kewajiban dari pihak 

pengusaha.  

1. Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama 

bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara 

tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami 

perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari 

campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah 

terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan 

nama upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah. 

2. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha 

diwajibkan untuk memberikan istirahat kepada pekerja seperti 



istirahat antara jam kerja sekurang kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja. Selain itu pengusaha juga 

berkewajiban untuk memberikan cuti tahunan kepada pekerja secara 

teratur. Cuti tahunan yang lamanya 12 (dua belas) hari kerja. Selain 

itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 (dua) bulan 

setelah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun pada suatu 

perusahaan, hal ini tercantum pada Pasal 79 angka 2 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; pihak 

majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi 

pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Dalam 

perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya 

terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, 

tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah 

majikan. 

4. Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasrkan 

pada ketentuan Pasal 1602a KUHPerdata yang menetukan bahwa 

majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi 

tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut 

dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya 

hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan tersebut sangat 

penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, 

sehingga ia diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya. 



5. Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria 

dan wanita. Majikan dalam mengadakan atau membuat suatu 

perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja 

wanita dan pria. Walaupun pada prinsipnya sewaktu mengadakan 

perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara pekerja wanita dan 

pria. Tetapi pada kenyataannya ada hal-hal tertentu dan asasi, yang 

memang sifatnya harus dibedakan. Menurut undang-undang 

kerja,pertimbangan untuk membatasi pekerjaan wanita, adalah 

bahwa wanita itu lemah badannya, untuk menjaga kesehatan dan 

kesusilaannya.11 

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

 Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah 

ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: 

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 

c. Suatu hal tertentu, 

d. Suatu sebab yang halal.” 

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, 

ketentuan ini juga tertuang di dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

                                                           
 11 Djumadi.,2006., Op.cit., h.52 



1. Kesepakatan kedua belah pihak, 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, 

3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan, 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.12 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya 

baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas 

kedua belah pihak dan kemampuan dan kecakapan kedua belah pihak dalam 

membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif 

karena menyangkut orang yang memmbuat perjanjian. Sedangkan syarat 

adanya pekerjaan yang diperjanjikan disebut sebagai syarat objektif karena 

menyangkut objek perjanjian. 

 

 

 

 

 

                                                           
 12 Lalu Husni, 2014, Op.cit, h.65. 


