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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

masyarakat. Dengan adanya perjanjian, masyarakat sangat dibantu dalam melakukan 

segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan. Perjanjian lisan 

biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sedarhana 

sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relative 

modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks.  

Perjanjian secara lisan wajib di laksanakan hak dan kewajibannya oleh para 

pihak yang membuatnya, karena para pihak harus mentaati apa yang telah mereka 

buat dan di perjanjikanya tersebut. (Fuady, 2014) Kewajiban itu sendiri lahir dari 

perjanjian yang berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang 

membuatnya sepanjang itu dinyatakan sah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH 

Perdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.  

Dalam pergaulan masyarakat sederhana, perjanjian secara secara lisan banyak 

terjadi tanpa disadari bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan, misalnya dalam 

hal ini masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan melakukan 

perjanjian kerja secara lisan dalam jasa pembuatan batu merah. Perjanjian lisan 

menjadi selesai dengan adanya penyerahan dan penerimaan suatu barang.  

Adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam menerima calon anggota yang 

datang bekerja membuat batu merah didasari atas dasar rasa kepercayaan sehingga 

mereka hanya menggunakan perjanjian secara lisan dalam perjanjian kontrak 
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kerjanya. Dalam perjanjian kerja secara lisan tersebut mayoritas bahkan hampir 

seluruh pekerja yang datang untuk bekerja membuat batu merah meminta panjer 

terlebih dahulu.  

Panjar dalam kamus besar bahasa indonesia adalah uang muka, persekot, atau 

cengkeram sebagai tanda jadi. Pemberian uang panjar dapat terjadi secara lisan 

maupun secara tertulis, yang mana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) merupakan suatu bentuk perjanjian yang merupakan bagian dari 

perikatan dalam Buku ke III KUHPerdata. Panjer atau menggunakan uang muka 

terlebih dahulu banyak digunakan oleh pekerja yang ingin membuat batu merah 

dengan dasar dalil Urf yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh pengusaha 

batu merah secara terus-menerus. Dan dalam perjanjian yang mereka sepakati dengan 

pemberian uang muka terlebih dahulu berakhir dengan tidak tuntasnya pekerjaan 

dalam pembuatan batu merah tersebut. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat sekitar 7 orang yang 

mendapatkan kasus wanprestasi secara lisan seperti ini, adapun hasil observasi awal 

ada sekitar ± 100  Bangsal dan hampir sekitar 80% pemilik usaha batu merah yang 

memperkerjakan merasa ditipu oleh para pekerja batu merah yang datang meminta 

pekerjaan tersebut. Seperti contoh kasus yang dialami oleh beberapa warga yang 

berada di Desa Kota Bangun itu sendri, mereka memberikan pekerjaan kepada 

pendatang yang ingin bekerja membuat batu merah dengan perjanjian 10 kubik batu 

merah atau setara 10.000 batu yang akan dibuat di beri panjar terlebih dahulu atau 

uang muka sebesar Rp.1.300.000. Namun tidak tuntas pekerjaan yang dilakukan dan 

diperjanjikan tersebut kebanyakan dari mereka pergi tanpa kembali melanjutkan 
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pekerjaan dengan uang muka yang sudah diterima. Bagi para pengusaha batu merah 

mayoritas mengabaikan dan mengikhlaskan kejadian tersebut, sehingga kejadian 

tersebut tidak pernah di tangani atau ada upaya penangan dari aparat kepolisian, 

kecamatan atau desa setempat. 

Dengan banyak kasus dan kejadian seperti ini para pihak yang memperkerjakan 

atau para pengusaha batu merah merasa dirugikan, Namun kembali lagi kepada fakta 

masyarakat sekitar bahwa mereka tidak melaporkan apapun sehingga tidak ada efek 

jera akhibat penipuan tersebut dan terus menerus terulang karena kurangnya 

pengetahuan dan rasa kasihan lalu mengikhlaskannya. Adat dan kebiasaan 

masyarakat setempat pun menjadi factor lain terjadinya kasus seperti ini sehingga 

tidak ada penanganan dari pihak aparat desa setempat.  

Kesepakatan yang dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan tanpa adanya 

dokumen-dokumen penguat. Sehingga dalam hal seperti ini, panjar atau pemberian 

uang muka terlebih dahulu banyak disalahgunakan oleh para pekerja batu merah. Saat 

mereka telah di berikan kepercayaan, mereka tidak bertanggung jawab dalam 

pekerjaan mereka serta merusak kepercayaan sang pengusaha batu merah yang telah 

memperkerjakan mereka.   Begitu banyak kejadian terjadi yang di alami oleh banyak 

pengusaha batu merah di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe selatan tersebut, 

sehingga kesepakatan yang telah di lakukan tidak terpenuhi dan berakhir dengan 

meninggalkan pekerjaan yag tidak tuntas. 

Itulah mengapa penulis tertarik mengangkat permasalahan “Perjanjian Lisan 

pada pembuatan batu merah di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”, 

sebab dilihat dari bidang objek kajian dan pemasalahan yang akan diteliti oleh 
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penulis, yaitu mengenai tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat sehingga 

merugikan salah satu pihak. Adapun adat/kebiasaan masyarakat setempat dan 

kepercayaan yang tinggi juga menjadi factor lain masyarakat ini terus menerus 

mengulang rasa kepercayaan mereka sehingga tidak membuat jera para pekerja yang 

datang dengan bermodalkan kepercayaan dalm perjanjian secara lisan tersebut. 

Perjanjian lisan pada jasa pembuatan batu merah ini juga berfokus pada tidak 

adanya perjanjian lisan dalam perjanjian kontrak kerjanya sehingga penelitian yang 

akan diangkat oleh penulis berharap akan memiliki sumbangsih besar terhadap hasil 

dari kasus yang akan penulis teliti. 

1.2 Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap perjanjian lisan pada jasa pembuatan batu merah di Kecamatan 

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Penelitian ini membahas mengenai masalah tidak adanya perjanjian tertulis 

terhadap jasa pembuatan batu merah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten 

Konawe Selatan. 

C. Penelitian ini juga membahas tentang solusi yang akan di lakukan oleh 

aperetur desa terhadap wanprestasi yang terjadi pada jasa pembuatan batu 

merah di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang dapat disimpulkan 

bahwa dapat di identifikasi masalanya adalah sebagai berikut : 
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A. Rasa kercayaan yang tinggi dari masyarakat pemilik pembuat batu merah 

menjadi faktor utama sehingga hal ini terus berulang terjadi 

B. Pemberian Panjer atau uang muka terlebih dahulu membuat banyak kasus 

wanprestasi lisan terjdi pada jasa pembuatan batu merah. 

C. Tidak adanya efek jera dari para pekerja yang datang dan pergi dengan tidak 

tuntas. 

1.4 Batasan Masalah 

Sehubungan dengan akan merumuskan masalah, peneliti membatasi masalah 

terlebih dahulu. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada: 

A. Permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini ialah “Analisis Hukum 

Perjanjian Lisan Pada Jasa Pembuatan Batu Merah di Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”.  

B. Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian kualitatif ini yang dibagi 

dalam berbagai ragam dan tipologi misalkan ketertarikan peneliti, strategi 

pengumpulan data atau domain yang menjadi perhatian utama peneliti. 

(Hamzah, 2019) Penulis juga menambahkan pendekatan investigasi karena 

biasanya penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

bertatap muka lansung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat 

penelitian. 

C. Penelitian ini berlokasi di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. 
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D. Subjek yang akan diteliti ialah masyarakat di Konawe Selatan tepatnya 

kecamatan Ranomeeto Desa Kota Bangun yang memiliki bangsal atau 

pemilik tempat pembuatan batu merah. 

E. Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Variabel 

independent) adalah Perjanjian Lisan dan variabel terikat (Variabel 

dependent) adalah Jasa Pembuatan Batu Merah. 

1.5 Rumusan Masalah 

A. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam 

perjanjian lisan pada jasa pembuatan batu merah di Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan? 

B. Mengapa tidak ada perjanjian tertulis terhadap praktik kontrak kerja pada 

jasa pembuatan batu merah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe 

Selatan? 

C. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam perjanjian 

lisan pada jasa pembuat batu merah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten 

Konawe Selatan? 

1.6 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.6.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bertujuan untuk: 

A. Mengetahui alasan tidak adanya perjanjian tertulis terhadap praktik kontrak 

kerja dalam perjanjian jasa pembuatan batu merah  di Kecamatan 

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan 



7 

 

B. Untuk memberikan upaya dan solusi dari aperatur desa terhadap wanprestasi 

dalam jasa pembuatan batu merah di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan. 

1.6.2 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

A. Manfaat Teoritis 

Yaitu memberikan Informasi tentang analisis hukum terhadap 

perjanjian lisan pada jasa pembuatan batu merah di Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Dan menjadi sumbangsi 

terhadap masyarakat terutama pemilik pembuat batu bata yang terkena 

wanprestasi sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam memajukan 

upaya berupa konsep dan solusi bagi masyarakat yang belum mengetahui 

dan sering terkena wanprestasi dari perjanjian lisan tersebut. 

B. Manfaat Praktisi 

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir program studi 

S1 hukum ekonomi syariah dan untuk menambah pengetahuan tentang 

Analisis hukum perjanjian lisan pada pembuatan batu merah di 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan serta informasi 

khususnya mahasiswa IAIN Fakultas Syariah. 

1.7 Definisi Operasional 

A. Analisis hukum merupakan penyelidikan terhadap kondisi terkini dari 

peristiwa atau keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam 
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rangka memberikan penilaian untuk mengetahui tujuan pembentukannya 

telah tercapai.  

B. Perjanjian lisan atau kontrak lisan merupakan sebuah kontrak yang telah 

disetujui secara lisan. Kontrak ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang 

menjabarkan ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen. Pada 

umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. 

C. Panjer dalam kamus besar bahasa indonesia adalah uang muka, persekot, 

atau cengkeram sebagai tanda jadi. 

D. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar 

janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik tidak melaksanakan apa 

yang telah diperjanjiakan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan. 

E. Pembuatan batu merah atau biasa di sebut dengan batu bata adalah bahan 

bangunan yang umum digunakan dalam pembuatan rumah tinggal ataupun 

bangunan lainnya. 
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