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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN 

PEMBORONGAN DAN JASA KONSTRUKSI 

A. Tinjauan Umum Perjanjian

A. 1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang,

sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si 

berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu 

perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum 

atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si 

berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.13 Perjanjian merupakan terjemahan 

dari oveereenkomst sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari toestemming 

yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata 

sepakat). 

     Menurut pendapat yang banyak dianut (communis opinion cloctortinz) 

perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian 

merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat 

untuk menimbulkan suatu akibat hukum".14 

13        Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6 
14        Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.97 
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     Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang 

berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.15 R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah 

suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.16 Sri Soedewi 

Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum 

dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.17 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasamya perjanjian adalah proses 

interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh 

pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai 

kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah 

pihak.  

     Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata, 

ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung 

kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam prakteknya menimbulkan berbagai 

keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain 

pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata 

tersebut memberikan konskuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu 

ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan 

pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).  

                                                           
15        Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36 
16       R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.  
         49 
17        Sri Sofwan Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia. 
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     Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). 

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :  

a. Perbuatan  

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih 

tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, 

karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang 

memperjanjikan;  

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,  

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang 

saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang 

cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.  

c. Mengikatkan dirinya,  

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu 

kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat 

hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.  

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, 

penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis 

yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.18 

 

 

                                                           
18        Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta:         
Sinar grafika, 2007), Hal. 124. 
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A.2. Unsur-unsur Perjanjian 

     Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita 

perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas : 

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih 

    Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu 

pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul 

dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh 

perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai 

perbuatan hukum berganda.19 

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak 

    Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh 

pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak 

para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. 

Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian 

terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya 

kesepakatan di antara mereka.20 

c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum 

    Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. 

Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau 

kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. apakah 

maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? 

                                                           
19       http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/ 
20       http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html 
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ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat 

hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. 

Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu 

pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat 

hukumatau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.21 

d. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan      

akibat hukum. 

     Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum 

tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau 

bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat 

para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa 

kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam 

ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata yang menetapkan 

bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.22 

e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan 

    Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namum, undang-

undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk 

tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang 

diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya 

perbuatan hukum tersebut.23 

 

                                                           
21        http://srirahmayanicaricazalacca.jurnal.co.id/2014/11/hukum-perjanjian.html 
22        http://legalstudies71.jurnal.co.id/2015/09/unsur-unsur-dan-macam-macam-perjanjian.html 
23        http://specialpengetahuan.jurnal.co.id/2015/09/unsur-unsur-perjanjian-kerja.html 



18 
 

A.3. Fungsi dan Tujuan Perjanjian 

     Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yurudis dan 

fungsi ekonomis. Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian 

hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) 

sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih 

tinggi. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian Biaya penelitian, meliputi biaya 

penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, 

Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya 

tawar-menawar dalam uraian yang rinci, Biaya monitoring, yaitu biaya 

penyelidikan tentang objek, Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidnagan dan 

arbitrase, Biaya kekliruan hukum, yang merupakan biaya sosial.24 

 

A.4. Syarat Sahnya Perjanjian 

     Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 

syarat, yaitu:  

a. Adanya kata sepakat;  

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;  

c. Adanya suatu hal tertentu;  

d. Adanya causa yang halal.25 

     Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu 

perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif Syarat ketiga dan 

                                                           
24        http://gurupintar.com/threads/sebutkan-fungsi-dan-tujuan-perjanjian-internasional.4510/ 
25        Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 

KUHPerdata 
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keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu 

disebut syarat obyektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai 

berikut :  

1. Kata sepakat  

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan 

atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana 

kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain 

dan kehendak tersebut saling bertemu.  

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian 

kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga 

dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu 

yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya 

disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) 

apapun sepertinya tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat 

disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah 

perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai 

Undangundang bagi mereka yang membuatnya.26 J. Satrio, menyatakan, kata 

sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak 

saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus 

merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.           

Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena 

kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus 

                                                           
26        Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hal. 4. 
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dimengerti oleh pihak lain.27 Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai kata 

sepakat ini, tetapi di dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat 

yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena 

dengan paksaan atau penipuan.  

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-

masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan 

dan penipuan, menurut Soebekti.28 yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani 

atau paksaan jiwa (psychis) jadi bukan paksaan badan (fisik). Selanjutnya 

kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari 

apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang 

menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga 

seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan 

memberikan persetujuan.  

Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat 

unuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Dengan demikian 

suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan 

maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah 

satu pihak. 

 

 

                                                           
27        J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung,  
         1993, hal. 129 
28        Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hal. 23-24. 
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2. Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak)  

     Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap 

untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak 

ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian.  

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap 

membuat perjanjian:  

1) Orang yang belum dewasa  

2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan  

3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang 

dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu.  

     Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, 

dinyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Apabila perkawinan itu 

dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka 

mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.29 

3. Adanya suatu hal tertentu   

Yang dimaksud dengan suat hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek 

perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang 

                                                           
29        Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,    

Bandung, 2001, hal. 78 
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bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.  

Di dalam KUH Perdata Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian 

harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah 

asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2). d. Adanya suatu 

sebab/kausa yang halal.30 

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang 

mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian 

adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan 

sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud 

tiada lain daripada isi perjanjian.  

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang 

halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang 

tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.31 

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya 

berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak 

terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan 

perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud 

adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan 

                                                           
30        Pasal 1333 KUHPerdata 
31        Pasal 1337 KUHPerdata 
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perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang 

yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun 

ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah 

pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta 

kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya.  

Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi 

hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut 

untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk 

saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut null and void. 

Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suat perjanjian batal 

demi hukum.  

 

A.5. Asas-Asas Perjanjian  

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar 

belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 

positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum 

dalam peraturan konkrit tersebut.32 

Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan 

terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau 

                                                           
32        http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html 
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putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit 

tersebut.  

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas 

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt-servanda. Di 

samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.  

 

1. Asas kebebasan berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting 

dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum 

biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata 

yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.  

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk 

secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana 

yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya :33 

a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;  

b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;  

c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;  

                                                           
33        Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,   
2007, hal. 4. 
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d. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan  

e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

     Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan 

orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH 

Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat 

menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu 

yang sifatnya memaksa.34 

 

2. Asas konsensualisme  

     Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam  

Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa 

setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang 

dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya 

dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.35 

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (consensus) di 

antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga 

dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini 

dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja 

                                                           
34        Ibid., hal. 4 
35        Mariam Darus Badrulzaman, Perdata Buku III, Op. Cit., hal. 13 
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dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan 

perjanjian konsensuil.  

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau 

dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang 

menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian 

karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-

syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, seperti perjanjian hibah harus 

dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang 

ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian fonnil. 

 

3. Asas Pacta Sunt Servanda  

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat  

"berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak 

mengikat para pembuatanya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula 

tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk 

mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. 

Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.36 

 

 

 

 

                                                           
36        http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/ 
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A.6. Jenis-jenis Perjanjian 

A.6.1. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Formil 

1. Perjanjian Konsensuil merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah 

ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini 

untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. 

2. Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakan dengan 

bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian 

semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu 

maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.37 

 

A.6.2. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik 

1. Perjanjian Sepihak merupakan suatu perjanjian dengan mana hak dan 

kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. (contoh : perjanjian 

hibah/pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah 

satu pihak, yaitu pihak yang member, dan pihak yang diberi tidak dibebani 

kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi). 

2. Perjanjian Timbal Balik merupakan suatu perjanjian yang membebankan 

hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (misal : perjanjian jual-beli, 

perjanjian tukar-menukar, dll.).38 

 

 

                                                           
37        http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/ 
38         http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19208/perjanjian-timbal-balik-atau-perjanjian-

sepihak 
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A.6.3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Zakelijk 

1. Perjanjian Obligatoir merupakan suatu perjanjian yang hanya 

membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di 

situ baru menimbulkan perikatan (contoh: pada perjanjian jual-beli, maka 

dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya 

benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu 

bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli 

diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk 

beralihnya suatu benda secara nyata harus ada levering/penyerahan, baik 

secara yuridis maupun empiris) . 

2. Perjanjian Zakelijk merupakan perjanjian penyerahan benda atau levering 

yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak 

milik atas benda yang bersangkutan. Jadi perjanjian itu tidak menimbulkan 

perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beraluhnya 

hak milik atas benda.39 

 

A.6.4. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accessoir 

1. Perjanjian Pokok merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri 

tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya (contoh : perjanjian jual-beli, 

perjanjian kredit, dll.). 

2. Perjanjian Accessoir merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya 

tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accessoir 

                                                           
39        http://berbagitentanghukum.jurnal.co.id/2012/01/jenis-jenis-perjanjian-dan-perikatan.html 
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tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanay perjanjian pokok (contoh : 

perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perrjanjian penjaminan, dll.).40 

 

A.6.5. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama 

1. Perjanjian Bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang disebut serta 

diatur dai dlam Buku III KUHPerdata atau di dalam KUHD, seperti : 

perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, 

perjanjian asuransi, dll. 

2. Perjanjian tidak Bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam 

KUH Perdata dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik 

sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan. 

Mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, peraturan-

peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata ini sering disebut juga dengan 

peraturan pelengkap, bukan peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak 

dapat mengadakan perjanjian dengan menyampingkan peraturan-peraturan 

perjanjian yang ada. Oleh karena itu di sini dimungkinkan para pihak untuk 

mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk 

perjanjian itu:  

1. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam 

KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli, tukar 

menukar, sewa menyewa, dan lain-lain.  

                                                           
40        https://izrajingasaeani.jurnal.co.id/2013/02/sifat-perjanjian-jaminan.html 
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2. Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal ini 

para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuanketentuan yang 

ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing 

pihak.41 

3. Dalam KUH Perdata Pasal 1234, perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:  

a. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang  

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu  

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.  

Lebih lanjut penjelasan dari perikatan di atas, adalah sebagai berikut:  

a. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang  

Ketentuan ini, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1235 sampai dengan Pasal 

1238. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar menukar, 

penghibahan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.  

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu  

Hal ini diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: tiap 

perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa si 

berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 

dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Sebagai 

contoh perjanjian ini adalah perjanjian hutang.  

 

 

                                                           
41        R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978, 

hal. 10 
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c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu  

Hal ini diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata, sebagai contoh perjanjian ini 

adalah: perjanjian untuk tidak mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk 

tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan lain-lain.  

     Setelah membagi bentuk perjanjian berdasarkan pengaturan dalam KUH Perdata 

atau diluar KUH Perdata dan macam Perjanjian dilihat dari lainnya, disini R. 

Subekti,42 membagi lagi macam-macam perjanjian yang dilihat dari bentuknya, 

yaitu:  

1) Perikatan bersyarat, adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu 

kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. 

Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan 

lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul. Suatu perjanjian yang 

demikian itu, mengandung adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang 

menunda atau mempertanggung jawabkan (ospchoriende voorwade). Suatu 

contoh saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya 

lulus dari ujian, di sini dapat dikatakan bahwa jual beli itu akan hanya terjadi 

kalau saya lulus dari ujian.  

2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketepatan waktu (tijdshcpaling), 

perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang 

pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak 

akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan 

                                                           
42        R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal. 35 
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datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, 

misalnya meninggalnya seseorang.  

3) Perikatan yang memperbolehkan memilih (alternatif) adalah suatu 

perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam, prestasi, sedangkan 

kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia 

boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau satu 

juta rupiah.  

4) Perikatan tanggung menanggung (hooldelijk atau solidair) ini adalah suatu 

perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang 

berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau 

sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang 

dari satu orang. Tetapi perikatan semacam belakangan ini, sedikit sekali 

terdapat dalam praktek.  

5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, apakah suatu 

perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya 

membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau 

maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan 

tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke 

permukaan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh 

beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu 

pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh 

sekalian ahli warisnya.  
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6) Perikatan dengan penetapan hukum (strafbeding), adalah untuk mencegah 

jangan sampai ia berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, 

dalam praktek banyak hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. 

Hukuman ini, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang 

sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula 

sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. 

Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman apabila 

perjanjian telah sebahagian dipenuhi. 

 

     Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut 

berbagai cara. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:43 

1. Perjanjian timbal balik.  

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban     

pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual-beli.  

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.  

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan 

keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah 44 

 

 

  

                                                           
43        Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III,Op. cit, hal. 90-93. 
44        Pasal 1314 KUH Perdata, "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu 
persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan 
suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu 
persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masingmasing pihak 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 
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A.6.6. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 

     Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourching) adalah perjanjian yang dibuat 

secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain. 

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis 

untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan 

perusahaan pemberian pekerjaan.45 

     Sama halnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) bentuk perjanjian ini 

dianggap oleh sementara pihak kurang memberikan perlindungan yang cukup bagi 

pekerja. Karena UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan 

syarat-syarat untuk pembuatan kedua bentuk perjanjian ini. Syarat-syarat bertujuan 

untuk membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan bagi kedua bentuk perjanjian 

tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Sama halnya 

dengan PKWT, batasan-batasan yang diatur sangat tidak jelas dan dapat 

menimbbulkan permasalahan dilapangan. 

 

A.7. Bentuk – Bentuk Perjanjian 

     Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan 

lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).   

 

 

                                                           
45        http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5059/perjanjian-pemborongan-pekerjaan 
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Ada tiga jenis perjanjian tertulis: 

     Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda 

tangan para pihak. Perjanjian ynag dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam 

bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hdapan dan di 

muka pejabat yang berwenang untuk itu. 

     Interpretasi dalam Perjanjian Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam 

pasal 1342 s.d 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam 

kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. 

Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak 

jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran 

haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu:  jika kata-katanya dalam kontrak 

memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para 

pihak yang membuat perjanjian (pasal 1343) jika suatu janji dalam memberikan 

berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan 

perjanjian itu dapat dilaksnakan (pasal 1344) jika kata-kata dalam perjanjian 

diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling 

selaras dnegan sifat perjanjian (pasal 1345) apabila terjadi keraguan-keraguan, 

perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan 

sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirnya untuk itu 

(pasal 1349).46 

                                                           
46        ajengsetianingrum.blogspot.co.id/2016/04/bentuk-perjanjian.html 
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A.8. Hapusnya Suatu Perjanjian  

      Hapusnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. Suatu perikatan 

dapat hapus dengan pembayaran,tetapi perjanjian yang merupakan sumbernya 

mungkin belum hapus. Bila x dan y mengadakan jual beli perikatan dapat hapus 

dengan dibayarnya harga oleh y selaku pembeli. Tetapi mungkin perjanjiannya 

(yaitu memiliki barang) harus tercapai dulu. Bila perjanjian telah hapus seluruhnya 

barulah perjanjian dinyatakan telah berakhir.47 

Ada beberapa cara hapusnya perjanjian :  

a. Ditentukan dalam perjanjian oelh kedua belah pihak.  

Misalnya : penyewa dan yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan      

perjanjian sewa menyewa yang akan berakhir setelah 3 tahun.  

b. Ditentukan oleh Undang-Undang.  

Misalnya : perjanian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan 

ditentunkan  paling lama 5 tahun.  

c. Ditentukan oleh para pihak dan Undang-undang.  

Misalnya : dalam perjanjian kerja ditentukan bahwa jika buruh meninggal dunia 

perjanjian menjadi hapus.  

d. Pernyataan menghentikan perjanjian.  

Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belh pihak. Misalnya : baik 

penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa menyewa orang menyatakan 

untuk mengakhiri perjanjian sewanya. 

 

                                                           
47        https://konsultanhukum.web.id/7-cara-hapusnya-perjanjian/ 
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e. Ditentukan oleh Putusan Hakim.  

Dalam hal ini hakimlah yang menentukan barakhirnya perjanjian antara para      

pihak.  

f. Tujuan Perjanjian telah tercapai.  

Misalnya : dalam perjanjian jual beli bila salah satu pihak telah mendapat uang 

dan pihak lain telah mendapat barang maka perjanjian akan berakhir.  

g. Dengan Persetujuan Para Pihak.  

Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menhentikan 

perjanjiannya. Misalnya : perjanjian pinjaman pakai berakhir karena pihak yang 

meminjam telah mengembalikan barangnya. 

 

A.9. Tinjauan Umum Wan Prestasi 

Kalau debitur lalai48 tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi 

sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka 

dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi.49 Pengertian wanprestasi tidak 

dijelaskan secara definitif di dalam Undang-undang. Istilah wanprestasi berasal dari 

istilah belanda ‘wanprestatie’, yang artinya prestasi buruk. Jadi wanprestasi adalah 

suatu keadaan di mana tidak terlaksananya suatu prestasi dalam suatu perjanjian 

oleh pihak debitur karena kesalahannya, baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian. 

                                                           
48        Subekti, hlm 146 
49        J. Satrio, hlm 122 
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Yahya Harahap memberi pengertian wanprestasi sebagai pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan 

wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah 

lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam 

melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya.50  

Agar debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi yaitu :   

a. Syarat materiel, yaitu adanya kesengajaan berupa: 

1).Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki 

dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada 

pihak lain. 

2). Kelalaian, adalah sesuatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib 

berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau 

sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. 

b.  Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi 

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan 

terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal itu 

disangkalnya harus dibuktikan di muka hakim. Penentuan saat terjadinya 

wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan 

                                                           
50        Yahya harahap, hlm 60 
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melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi 

diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, “si berhutang 

adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah 

dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa 

si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan saat debitur telah 

wanprestasi yaitu: 

1). Dengan surat perintah 

2). Dengan akta sejenis 

3). Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu 

dalam perjanjian. 

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 

KUHPerdata menyebutkan bahwa “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, 

dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang 

lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, 

disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Menurut Pasal 1267 KUHPerdata 

tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut debitur berupa: 

1). Pemenuhan prestasi 

2). Pemutusan Prestasi 

3). Ganti rugi 
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4). Pemenuhan janji disertai ganti rugi 

5). Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi. 

Didalam praktek apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan 

maka pemberi kerja biasanya akan terlebih dahulu memberikan teguran agara 

pemborong memenui kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjiakan dalam 

jangka waktu yang layak.51 

Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang 

ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atas gugatan dari 

si pemberi tugas hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau 

seluruhnya beserta segala akibatnya. Yang dimaksudkan dengan pemutusan 

perjanjian disini adalah pemutusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa 

mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun 

atas pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.52 

     Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatan bukan berhenti sama 

sekali seperti seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali, dan wajib 

dipulihkan ke keadaan semula melainkan dalam keadaan tersebut diatas si pemberi 

tugas dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan itu, sesuai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Atau jika telahterlanjur dibayar kepada 

pemborong atas biaya yang harus ditanggung oleh si pemborong sesuai dengan 

pembayaran yang telah diterima. 

                                                           
51        Djumaildji, Hukum Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 17 
52 Sri Soedewi Masjun Sofwan, Hukum Bangunan, Liberti, Yogyakarta, 1982, hlm 82 
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B. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 

B.1. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 

Masalah perjanjian pembororngan bangunan adalah merupakan salah satu 

sarana atau cara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisisk, yang 

didalamnya terdapat perjanjian yang bersifat mengikat. Dan oleh karena itu terikat 

ketentuan-ketentuan hukum perjanjian.  

Telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

mana para pihak saling mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal yang mereka sepakati bersama. Sesuatu hal yang terletak dalam lapangan 

harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.  

Di dalam KUHPerdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah 

pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1601 b KUHPerdata , pemborongan 

pekerjaaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, 

mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak 

yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. 

Dengan memperhatikan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu 

perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang 

lain (pihak pemborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu 

hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, satas pembayaran sejumlah uang 

sebagai harga pemborongan.53 

                                                           
53        Subekti, Op.cit., hlm 57 
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Definisi perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUHPerdata menurut 

para sarjana adalah kurang tepat. Karena menganggap bahwa perjanjian 

pemborongan adalah perjanjian sepihak, sebab si pemborong hanya memiliki 

kawajiban saja sedangkan yang memborongkan mempunyai hak saja. Sebenaranya 

perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbale balik yaitu antara pemborong 

dengan mana yang memborongkan yang masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban. 

Menurut Djumialdji, definisi perjanjian pemborongan yang terdapat dalam 

Pasal 1601 b KUHPerdata kurang tepat Djumaldji memberikan definisi perjanjian 

pemborongan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si 

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan 

pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu 

harga yang telah ditentukan.54dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa: 

a. bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau yang terkait dalam 

perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja, pihak ke satu disebut 

yang memborongkan / bouwheer / aanbertender / pemberi tugas, pihak 

kedua disebut pemborong / kontraktor / rekanan / annemer / pelaksana 

b. bahwa obyek dari perjanjian pemborongan adalah perbuatan suatu karya 

/ het maken van werk. 

Perjanjian pemborongan diatur dalam BAB 7 A Bi\uku III KUHPerdata , 

pasal 1601 b sampai dengan Pasal 1616 KUHPerdata, perjanjian pemborongan 

                                                           
54        Dumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya     

Manusia, hlm 4 
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tersebut merupakan salah satu perjanjian melakukan pekerjaaan, yang didalamnya 

terdapat tiga macam perjanjian yaitu: 

1. Perjanian kerja 

2. Perjanjian Pemborongan 

3. Perjanjian menunaikan jasa 

Ketiga perjanjaian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang 

satu melakukan perkerjaan bagi pihak yang lain dengan mnerima upah. Adapun 

perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian pemborongan dan perjanjian 

menunaikan jasa yaiotu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsure subordinasi, 

sedangkan dalam perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa terdapat 

kordinasi. Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dengan perjanjian 

menunaikan jasa, yaitu bahwa dalam perjanjian pemborongan berupa mewujudkan 

suatu karya tertentu, sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa berupa 

melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya. 

Subekti berpendapat bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara 

seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak yang 

memborongkan pekerjaan ) dimana pihak yang satu menghendaki suatu pekerjan 

yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang 

ditentukan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.55 

Ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan di dalam KUHPerdata berlaku 

baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyekm pemerintah maupun 

                                                           
55        Subekti, Aneka Perjanjian, hlm 58 
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swasta. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap, artinya 

ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan 

oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian 

pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan 

asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Apabila para pihak dalam perjanjian pemborongan membuat sendiri ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian pemborongan maka ketentuan-ketentuan dalam 

KUHPerdata dapat melengkapi apabila ada kekurangannya. 

Selain diatur dalam KUHPerdata perjanjian pemborongan juga diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang 

Jasa dan A.V. 1941 Algemene Voorwarden voorde unitvoering bij aanneming van 

openbare werken in Indonesia yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum 

untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. 

A.V. 1941 berisi tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian 

pemborongan bangunan yang terdiri atas tiga bagian yaitu :56 

1. Bagian pertama memuat tentang syarat-syarat administrative. 

2. Bagian kedua memuat tentang syarat-syarat bahan. 

3.Bagian ketiga memuat tentang syarat-syarat teknis. 

Peraturan standar atau persyaratan umum di Indonesia, sepnjang menyangkut 

perjanjian pemborongan ditetapkan oleh penguasa cq. Departemen pekerjaan 

                                                           
56        Djumialji, Op.Cit., hlm 6  
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umum. Karena hal ini menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan 

keselamatan umum dan tertib bangunan serta mengandung resiko yang tinggi, maka 

perlu adanya persyaratan dan ikut campurnya penguasa. 

Peraturan standar tersebut adalah yang menyangkut segi administrative / segi 

yuridis dan segi tekhnisnya bangunan, sedangkan ketentuan yang mengatur 

mengenai prosedur pelelangan ataupun penunjukan langsung diatur dalam Keppres 

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.57 

Perbedaan dua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pemborongan 

bangunan tersebut adalah, bahwa ketentuan undang-undang berlakunya dengan 

jalan diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan dari peraturan standar berlakunya 

dengan jalan disertakan dalam perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Dengan jalan menandatangani, yaitu peraturan standart tersebut 

dicantumkan dalam rumusan kontrak yang kemudian ditandatanganinya 

perjanjian, maka para pihak telah terikat pada peraturan standart yang 

tercantum didalamnya. 

2. dengan malalui pemberitahuan, yaitu peraturan standar diberitahukan 

kepada pihak lainnya supaya dipelajari, dengan jlan pertukaran 

dokumenatau dipersilahkan untuk membaca terlebih dahulu. Setelah 

mengerti ketentuan-ketentuan peraturan standartnya, barulah kontrak 

ditandatangani 

                                                           
57        Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
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3. dengan jalan penunjukan, yaitu dalam perjanjian dimuat ketentuan 

bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk pada 

berlakunya perjanjian standart 

4. dengan jalan diumumkan, yaitu diumumkan di tempat-tempat tertentu 

yang mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh umum tentang 

berlakunya peraturan standart tersebut. 

Peraturan standart juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban para 

peserta dalam perjanjian sepanjang mengenai segi yuridis/administratifnya. 

Sedangkan mengenai segi tekhnisnya bangunan tunduk pada ketentuan yang diatur 

dalam Standart Specification yang telah dibentu oleh Departemen Pekerjaan 

Umum, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya didalam 

perjanjiannya sendiri akan memuat secara terperinci mengenai luasnya pekerjaan 

dan syarat-syarat yang disertai bestek (gambar), persyaratan bahan material, harga 

tertentu, jangka waktu penyelesaian, resiko dan lain-lain. 

 

B.2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 

Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil, artinya perjanjian pemborongan 

itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak 

yang memborongkan dan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan 

harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian 

pemborongan mengikat kedua belah pihak, artinya para pihak tidak dapat 

membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika 
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perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak 

lainnya dapat menuntutnya.58 

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas artinya perjanjian pemborongan 

dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam prakteknya, apabila perjanjian 

pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian 

pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan yang 

agak besar maupun yang besar biasanya perjanjian pemborongan dibuat dengan 

tertulis, baik akte dibawah tangan maupun dengan akte outentik. Khusus perjanjian 

pemborongan proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis yang dituangkan 

dalam bentuk formulisr-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak 

oleh pihak yang memborongkanberdasarkan peraturan standart yaitu A.V. 

1941yang menyangkut segi yuridis dan segi tekhnisnya yang ditunjuk dalam 

rumusan kontrak. 

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan 

pada ketentuan KUHPerdata juga dalam peraturan standartnya. Peraturan 

standartnya perjanjian pemborongan selain berlaku bagi perjanjian pemborongan 

mengenai perjanjian umum yang diborongkan oleh instansi pemerintah, juga 

dinyatakan berlaku bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta.59 

 

 

                                                           
58        https://www.scribd.com/doc/236501543/Sifat-Dan-Bentuk-Perjanjian-Pemborongan 
59        http://muchakkinen.blogspot.co.id/2016/06/sifat-dan-bentuk-perjanjian-pemborongan.html 
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B.3. Macam dan Resiko Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 

      Di dalam KUHPerdata dikenal adanya dua macam perjanjian pemborongan 

yaitu : 

a. Perjanjian pemborongan dimana pemborong hanya melakukan 

pekerjaan saja. 

b. Perjanjian pemborongan dimana pemborong selain melakukan 

pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya. 

Satu dan lain membawa perbedaan dalam hal tanggung jawabnya si 

pemborong atas hasilnya pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam hal pemborongan 

harus menyediakan bahanbahannya, dan hasil pekerjaannya, karena apa pun juga, 

musnah sebelum diserahkan, maka kegiatan itu dipikul oleh pemborong kecuali jika 

pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut. Dalam hal 

pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah, 

maka ia hanya bertanggung jawab atas kemusnahan itu sepanjang hal itu terjadi 

karena kesalahannya.60   

Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu 

peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang telah 

disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikul pada pundaknya pihak yang 

memborongkan ini.61 Baru apabila dari pihaknya pemborong ada kesalahan 

mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, 

maka si pemborng dapat dipertanggungjawabkan sekedar kesalahannya itu 

                                                           
60        Pasal 1605 dan 1606 KUHPerdata  
61        Subekti, hlm 65 
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mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut. Kemudian dalam halnya si 

pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja. Oleh Pasal 1607 

KUHPerdata dikatakan bahwa Jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut dalam pasal 

yang lalu terjadi di luar kesalahan/kelalaian pemborong sebelum penyerahan 

dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun tidak lalai untuk memeriksa dan 

menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak atas harga yang 

dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya cacat. 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah 

pihak menderita kerugian akibat kejadian yang tak disengaja yang memusnahkan 

pekerjaan itu. Pihak yang memborongkan kehilangan bahan-bahan yang telah 

disediakan olehnya sedangkan pihak pemborong kehilangan tenaga dan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menggarap pekerjaan.62 

Pihak yang memborongkan hanya dapat menuntut penggantian kerugiannya 

apabila ia dapat membuktikan adanya kesalahan dari si pemborong. Sedangkan 

pihak pemborong hanya akan dapat menuntut harga yang dijanjikan apabila ia 

berhasil membuktikan bahwa bahan-bahan yang disediakan oleh pihak lawan itu 

mengandung cacat-cacat yang menyebabkan kemusnahan pekerjaannya. 

Dikatakan dalam Pasal 1608 KUHPerdata Jika pekerjaan yang diborongkan 

itu dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran, maka hasil pekerjaan 

dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah dilakukan 

terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu membayar 

                                                           
62 Subekti Op.Cit., hlm 66 
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pemborongan tiap kali menurut ukuran dan apa yang telah diselesaikan. Ketentuan 

ini mengandung maksud bahwa bagian pekerjaan yang sudah dibayar itu menjadi 

tanggung jawab pihak yang memborongkan apabila terjadi suatu peristiwa diluar 

kesalahan salah satu pihak yang memusnahkan bagian pekerjaan itu. 

 

C. Tinjauan Umum Terhadap Kontrak Jasa Konstruksi 

C.1. Sejarah dan Pengertian Kontrak Jasa Kontruksi 

     Amat sangat mengagumkan bahwa dalam code hamurabi yang merupakan 

kitab undang-undang yang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni yang 

dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah ada diatur tentang kontrak 

pemborongan dan konstruksi. Disana antra lain ditulis bahwa jika pihak pemborong 

membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh dan menimpa 

anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga 

harus dihukum mati. Jadi yang berlaku disini adalah nyawa dibayar dengan nyawa, 

darah dibayar dengan darah anak dibayar dengan anak. Dengan demikian sejarah 

hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia.63 Di 

Indonesia sendiri sejarah hukum konsruksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. 

Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa 

ataupun kerajaan di nusantara mampu membangun maha karya yang luar bisa 

menajubkannya seperti halnya candi Borobudur, candi Prambanan, candi Dieng dan 

                                                           
63        Munir Fuadi, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,  
          hlm 1 
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candi-candi yang lainnya beserta bangunan-bangunan lain di kepulauan nusantara. 

Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan 

akan tetapi ketika pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi 

antar sesame manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum. 

Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa 

kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari 

hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika 

Burgerlijk Wet Boek di berlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda 

pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wet Boek tersebut memang dibahas tentang 

hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai 1617). Disamping itu, berlaku 

juga ketentuan perjanjian pada umumnya yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 

sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wet Boek.64 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wet 

Boek tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa 

perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Namun pada tanggal 7 Mei 

1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang 

jasa konstruksi. Yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa jasa konstruksi 

merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang 

mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang 

                                                           
64        Pasal 1604 dan 1233 KUHPerdata 
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terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan 

jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang 

berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara 

optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.65 

Maka setelah berlakunya Undang-undang tersebut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku 

sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang 

tersebut.66  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa kontruksi 

menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah jasa 

konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.67           

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan 

strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan 

atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang 

berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama 

bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

                                                           
65        https://www.scribd.com/doc/139388895/SEJARAH-DAN-PRINSIP-KONTRAK.html 
66        Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi 
67        Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi  
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Undang−Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang 

pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan 

berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 

C.2. Dasar Hukum Kontrak Jasa Konstruksi 

     Yang dimaksud dengan kontrak konstruksi adalah perjanjian tertulis antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai sesuatu pekerjaan konstruksi 

(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Sebagai acuan baku dalam menyusun 

kontrak adalah Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan 

Pemerintah No. 20/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

     Syarat-Syarat Umum / AV41 dan peraturan lain sejauh tidak bertentangan 

dengan undang-undang di atas, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakannya 

peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang.68 

C.3. Asas dan Prinsip Kontrak Jasa Konstruksi 

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

disebutkan dalam Bab II bahwa Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas 

kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, 

keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara.69 

                                                           
68        http://konstruksimania.com/.../landasan-hukum-kontrak-konstruksi.html 
69       Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  
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Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan 

fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab 

memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya, Asas Manfaat 

mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan 

berlandaskan pada prinsip−prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung 

jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang 

optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi 

kepentingan nasional. 

 Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang 

berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

bermanfaat tinggi, Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang 

menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban 

kerjanya.70 

Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, 

untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat 

memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada 

penyedia jasa. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan 

berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional, Asas Keterbukaan 

mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga 

                                                           
70        https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/aspek-hukum-jasa-konstruksi-

berdasarkan-undang-undang-nomor-18-tahun-1999-tentang-jasa-konstruksi/ 
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memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat 

melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk 

memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari 

adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.71 

 Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang 

harmonis, terbuka, bersifat timbale balik, dan sinergis, Asas Keamanan dan 

Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa 

konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil 

pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.72 

 C.4. Jenis Usaha Konstruksi  

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha 

pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing−masing 

dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas 

konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan 

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian 

dari Kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen 

kontrak kerja konstruksi. 

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam 

pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian dari 

                                                           
71        http://www.e-jurnal.com/2016/03/prinsip-prinsip-kontrak-konstruksi.html 
72         Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  
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kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil 

pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa 

pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi 

mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 

C.5. Bentuk Kontrak Jasa Konstruksi 

1. Aspek Perhitungan Biaya 

a. Fixed Lump Sum Price 

1). Jumlah harga pasti dan tetap dimana volume pekerjaan tercantum dalam kontrak 

tidak boleh diukur ulang. 

2). PP no.29 tahun 2000 Pasal 21 ayat 1, yang berbunyi “Kontrak kerja konstruksi 

dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta 

semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi 

tidak berubah”. 

3).“Gilbreath” : Lump Sum: harga tetap selama tidak ada perintah 

perubahan.Resiko bagi Pengguna Jasa kecil, namun bagi Penyedia Jasa besar. 

4). “Stokes” : jumlah pasti yang harus dibayar Pengguna Jasa. Resiko pada 

Penyedia Jasa.73 

 

                                                           
73       https://konstruksiperkerasanjalaraya.blogspot.co.id/2016/03/bentuk-bentuk-kontrak-

konstruksi.html 
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b. Unit Price (Harga Satuan) 

1). Volume pekerjaan dalam kontrak baru merupakan perkiraan (bukan volume 

pasti). 

2). Volume pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan, akan diukur ulang 

bersama. 

3). PP 29/2000 Pasal 21 ayat 2, yang berbunyi “Kontrak kerja konstruksi dengan 

bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk 

setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume 

pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan 

yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa”. 

4). “Gilbreath” : Unit Price : harga satuan x volume yang sesungguhnya 

dilaksanakan – Tidak ada resiko kelebihan membayar bagi Pengguna Jasa, tapi 

jugatidak ada windfall profit bagi Penyedia Jasa. Perlu pengawasanseksama. 

5). “Stokes” : Pekerjaan dibayar sesuai yang dikerjakan. Dan tidak ada resiko 

kelebihan membayar.74 

2. Aspek Perhitungan Jasa 

a.  Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee) 

     Bentuk kontrak dimana Penyedia Jasa hanya dibayar biaya pekerjaan yang 

dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Biasanya pekerjaan sosial sepeti 

tempat ibadat, panti asuhan. Atau bisa sebagai sarana promosi penyedia jasa. 

                                                           
74        https://ekwinsugiartojp.jurnal.com/2015/01/24/kontrak-kerja-kontruksi/ 
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b. Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee) 

     Kontrak dimana Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan 

pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya 

(misalnya 10%). Tidak ada rangsangan efisiensi terhadap penggunaan bahan 

atau peralatan cenderung boros karena tak ada batasan biaya.Contoh : Proyek 

Kartika Plaza & Proyek ICCI di Saudi Arabia. 

c. Biaya Ditambah Jasa Pasti (Cost Plus Fixed Fee) 

     Pada dasarnya sama dengan Kontrak Cost Plus Fee (CPF), perbedaannya 

pada jumlah imbalan (fee) untuk Penyedia Jasa. Dalam Kontrak CPF besarnya 

imbalan/ jasa Penyedia Jasa bervariasi tergantung dari besarnya biaya, 

Sedangkan dalam Kontrak Cost Plus Fixed Fee (CPFF) jumlah imbalan/ jasa 

Penyedia Jasa sudah ditetapkan sejak awal dalam jumlah yang pasti dan tetap 

(fixed fee) walaupun biaya berubah.75 

 

C.6. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi 

     Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah 

menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak 

bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak 

lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu 

pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak 

memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan 

prestasi yang harus dilakukan. 

                                                           
75        https://ekwinsugiartojp.com/.../kontrak-kerja-kontruksi 
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     Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, 

sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) 

UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup : 

1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat 

ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; 

2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan 

pemilihan; 

3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.76 

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup : 

1. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk 

disampaikan kepada pengguna jasa; 

2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah 

diperjanjikan.77 

     Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima 

imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang 

dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh 

pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan sesuai 

dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kontrak pengadaan barang/ jasa oleh 

Pemerintah, kontrak tersebut merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa. Jika mengacu pada rumusan ini 

maka pejabat yang mewakili pemerintah dan karenanya berwenang 

                                                           
76        http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-

kontrak-jasa-konstruksi 
77        http://www.ilmutekniksipil.com/pengelolaan-dan-pengendalian-proyek/hak-dan-kewajiban-

kontraktor 
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menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang bertanggung 

jawab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 

Tahun 2010 terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, 

dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, 

meliputi: 

1. Hak dan kewajiban PPK : 

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

penyedia; 

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 

c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 

kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; 

d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan kontrak. 

2. Hak dan kewajiban Penyedia : 

a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan  harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 

b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan 

prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan kontrak; 

c. Melaporkan pelaksanaan peerjaan secara periodic kepada PPK; 
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d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan 

dalam kontrak; 

e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 

g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai 

untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi 

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya 

akibat kegiatan penyedia.78 

 

C.7. Penyelesaian Sengketa Konstruksi 

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang 

bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku 

terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana 

diatur dalam Kitab Undang−Undang Hukum Pidana.79 

Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui 

pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 

oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa jasa 

                                                           
78        www.landasanteori.com › Hukum Perdata 
79        http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5843eba7eeda8/referensi-penyelesaian-sengketa-

konstruksi 
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konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah−masalah yang timbul 

dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam 

hal terjadi kegagalan bangunan.80 

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat menggunakan jasa pihak ketiga, 

yang disepakati oleh para pihak. Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak kerja 

konstruksi para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka dapat 

diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan 

pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu 

dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi. 

Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi , maka hal 

itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai 

ketentuan peraturan perundang−undangan yang berlaku. Jasa pihak ketiga yang 

dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau ad−hoc yang 

bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli. Pihak 

ketiga dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.81 

 

 

 

                                                           
80        http://www.rumah.com/berita-properti/2016/12/141938/ini-cara-selesaikan-sengketa-

konstruksi 
81        http://www.academia.edu/18576620/SENGKETA_KONSTRUKSI 
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C.8. Alternatif Penyelesaian Sengketa  

C.8.1. Musyawarah/Mufakat 

     Musyawarah berasal dari kata ‘syawara’ yaitu berasal dari Bahasa Arab yang 

berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi 

musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan 

keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan 

masalah yang menyangkut urusan keduniawian. 

     Musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila 

penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi 

kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi 

demokrasi tidaklah sama dengan pemungutan suara. Cara pemungutan suara 

cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, 

menghemat waktu dan lebih sederhana daripada musyawarah yang berbelit-belit.82 

     Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah 

bermusyawarah, mufakat itu bisa tiga jenis: 

1. setuju untuk bersetuju 

2. setuju untuk tidak  bersetuju 

3. setuju untuk menunda sebuah persetujuan 

     Jadi kalau kita tidak bersetuju maka kita harus menyatakan mengapa kita tidak 

setuju. Itulah keterbukaan yang terjadi pada musyawarah. Give and take bahasa 

                                                           
82        
https://www.researchgate.net/publication/39738154_JENIS_SENGKETA_YANG_SERING_TER
JADI_PADA_PROYEK_KONSTRUKSI_DI_SURABAYA 
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Inggrisnya. 

     Musyawarah adalah penting dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi 

dalam menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan 

musyawarah maka akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan 

bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan banyak pihak. Solusi ini dapat 

memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bersama, baik pimpinan 

maupun anggotanya. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi masalah asalkan 

pelaksanaan musyawarah tetap mengacu pada prinsip musyawarah yang telah 

dibahas dalam artikel sebelumnya.83 

 

C.8.2. Mediasi 

     Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak 

memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama 

proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses 

musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah 

atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak 

sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.84 

     Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar 

Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

                                                           
83        auliaardina.jurnal.com/penyelesaian-sengketa-musyawarah-mufakat.htm 
84        http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5843eba7eeda8/referensi-penyelesaian-sengketa-

konstruksi 
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Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 

Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 

masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA 

tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai 

masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA 

tersebut. Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para 

pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah 

ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di 

Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :85 

     Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan 

perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili 

oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. 

Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan 

menempuh upaya hokum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak 

bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum.          

Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari 

pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. 

Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, 

terutama pihak yang kalah, 4bahrony2011 sehingga pihak yang kalah selalu 

menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara 

bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan 

perkara. 

                                                           
85        http://brisbenrasyid.jurnal.co.id/2015/12/penyelesaian-sengketa-konstruksi-i.html 
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     Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang 

lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang 

belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses 

yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.  

     Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan 

pertama bahwa jika prkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya 

hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang 

bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di 

Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. 

Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak 

dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka 

yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan 

mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian 

alternative dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang 

lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. 

     Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para 

pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh 

melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para 

pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, 

masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada 

khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka 
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melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah 

yang disebut mediator.86 

     Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah 

mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah 

Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya 

perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara 

yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu 

mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena 

pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses 

penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama 

mencari dan menemukan hasil akhir.87 

 

                                                           
86        http://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-uu-jasa-

konstruksi/ 
87        www.pta-bandung.go.id/uploads/.../515E-PROSEDUR_MEDIASI.pdf 


