
68 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Pada sub bab ini dijelaskan mengenai Profil, Sejarah singkat, Visi dan Misi, 

Bidang usaha, dan Struktur organisasi dari PT. Indomarco Prismatama dan CV. 

Rukun Usaha. 

A. Profil PT. Indomarco Prismatama dan CV. Rukun Usaha

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok

dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2. Dikelola oleh 

PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan 

toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara.88 

     Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di 

Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 

Indomaret meraih penghargaan “Perusahaan Waralaba 2003″ dari Presiden 

Megawati Soekarnoputri.89 

     Hingga Juli 2009 Indomaret mencapai 3531 gerai. Dari total itu 1998 gerai 

adalah milik sendiri dan sisanya 1533 gerai waralaba milik masyarakat, yang 

tersebar di kota-kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jogjakarta, Bali dan Lampung. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai. 

Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan 

88        https://indomaret.co.id/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/sejarah-dan-visi 
89        Ibid 
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fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto “mudah dan 

hemat”. 

     Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan nonmakanan tersedia dengan harga 

bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. 

Didukung oleh 12 pusat distribusi, yang menggunakan teknologi mutakhir, 

Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan. Keberadaan 

Indomaret diperkuat oleh anak perusahaan di bawah bendera grup INTRACO, yaitu 

Indogrosir, BSD Plaza dan Charmant.90 

 

1.I. Sejarah Singkat PT. Indomarco Prismatama 

     Bisnis waralaba kini telah menjamur di Indonesia. Perkembangannya yang pesat 

mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus 

membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat 

kegagalan yang rendah.91 

     Meski bisnis waralaba yang ditawarkan semakin beragam, namun untuk 

menjatuhkan pilihan terhadap bisnis waralaba secara tepat, terkadang mengalami 

kesulitan. Padahal pilihan awal akan sangat menentukan. Ada hal mendasar dalam 

menentukan pilihan. Paling tidak bidang usahanya stabil dan berprospek serta track 

record pewaralaba (franchisor) baik dan berpengalaman.92 

     Sebagai strategi ekspansi yang melibatkan modal pihak lain, bisnis waralaba 

mau tidak mau harus transparan dan konsepnya saling menguntungkan serta saling 

                                                           
90        http://www.plasafranchise.com/brands/101-indomaret.html 
91        http://nitanovitasr.wordpress.co.id/2014/11/profil-sejarah-dan-modal-perusahaan.html 
92        http:// franchisor.jurnal. /profil-sejarah-dan-modal-perusahaan.html 



70 

 

percaya di antara pewaralaba dengan terwaralaba (franchisee). Minimal selama 5 

tahun bisnis waralaba tersebut mampu membuktikan sebagai perusahaan sehat, 

yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang telah teruji. 

     Bidang usaha yang relatif stabil adalah bisnis ritel. Di Indonesia bisnis ini terus 

berkembang seirama dengan kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus 

meningkat. Salah satu bisnis ritel yang melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan 

sehari-hari adalah minimarket. Indomaret yang tetap konsisten berkecimpung di 

bidang minimarket (lokal) dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki 

era globalisasi.93 

     Tahun 1997 Indomaret melakukan pola kemitraan (waralaba) dengan membuka 

peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri 

gerai Indomaret. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret terbukti sehat 

dengan memiliki lebih dari 700 gerai , yang didukung oleh sistem dan format bisnis 

yang baik. 

     Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif 

masyarakat, terlihat dari meningkat tajamnya jumlah gerai waralaba Indomaret, dari 

2 gerai pada tahun 1997 menjadi 1097 gerai pada Mei 2008. Program waralaba 

Indomaret yang tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan, sinergi 

pewaralaba (Indomaret) dan terwaralaba (masyarakat) ini merupakan salah satu 

keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi.94 

                                                           
93        Ibid hal 62 
94        https://ecc.ft.ugm.ac.id/waralaba/site/view/813/profil-PT-Indomarco-Prismatama-Indomaret 



71 

 

     Dalam mencermati bisnis baru, kadang pebisnis hanya terfokus pada keuntungan 

finansial. Padahal banyak keuntungan lain yang bisa diperoleh, khususnya yang 

membeli hak waralaba, dan Indomaret memberikan berbagai keuntungan sehingga 

dapat menjadi kekuatan bagi yang hendak memasuki dunia wirausaha.95 

 

II. Visi dan Misi PT. Indomarco Prismatama 

VISI PT. Indomarco Prismatama adalah “Menjadi aset nasional dalam bentuk 

jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Serta MISI PT. 

Indomarco Prismatama adalah “Mudah dan Hemat”. Kemudian Budaya Perusahaan 

Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai Kejujuran, kebenaran dan 

keadilan, Kerja sama tim, Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan Kepuasan 

pelanggan.96 

 

III. Bidang Usaha PT. Indomarco Prismatama 

     Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua 

perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen.97 Perkembangan yang pesat mengindikasi sebagai 

salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam 

memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah. 

     Meski bisnis waralaba yang ditawarkan semakin beragam, namun untuk 

menjatuhkan pilihan terhadap bisnis waralaba secara tepat, terkadang mengalami 

                                                           
95        Ibid hal 61 
96        Septi Anggara.thesis.binus.ac.id/doc/.../2011-1-00088-IF%20bab%203%20rev.pdf 
97        https://indomaret.co.id/karir/bidang-usaha/tentang-waralaba.html 
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kesulitan. Padahal pilihan awal akan sangat menentukan. Ada hal mendasar dalam 

menentukan pilihan, paling tidak bidang usahanya stabil dan berprospek serta track 

record pewaralaba (franchisor) baik dan berpengalaman. 

     Sebagai strategi ekspansi yang melibatkan pihak lain, bisnis waralaba mau tidak 

mau harus transparan dan konsepnya saling menguntungkan serta saling percaya di 

antara pewaralaba dengan terwaralaba (franchisee). Minimal selama 5 tahun bisnis 

waralaba tersebut mampu membuktikan sebagai perusahaan yang sehat didukung 

oleh sistem dan format bisnis yang telah teruji.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98        https://indomaret.co.id/karir/waralaba/tentang-waralaba.html 
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Bagan I 

Struktur Bagan Organisasi PT. Indomarco Prismatama 

Cabang JEMBER 

 

 

 

Data diperoleh dari PT. Indomarco Prismatama 

 

 

 

 

 

Manager

Supervisor 
1

Staff 
teknik 1

Staff 
teknik 2

Pengawas 
lapang 1

Supervisor 
2

Admin 1

Pengawas 
lapang 2

Admin 2
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IV. Struktur Organisasi PT. Indomarco Prismatama 

     Yang dimaksud dengan manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, 

pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat 

memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur serta mengembangkan organisasi 

dalam rangka mencapai tujuannya. Atau definisi manajer yang lainnya adalah 

seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas 

kegiatan atau pekerjaan tersebut. 

Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh seorang manajer diantaranya seperti 

dibawah ini: 

1. Yang pertama, tentunya memimpin organisasi. 

2. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. 

3. Yang ketiga, mengembangkan organisasi. 

4. Yang keempat, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi. 

5. Yang kelima, mengawasi dan mengendalikan organisasi. 

6. Yang keenam, menumbuhkan kepercayaan. 

7. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab. 

8. Yang kedelapan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. 

9. Dan yang kesembilan, menggali dan mengembangkan sumber daya yang 

dimiliki organisasi atau perusahaan. 

Adapun pada beberapa organisasi, manajer seringkali dikelompokan kedalam 

beberapa kategori seperti manajer puncak atau top management, manajer tingkat 

mengah atau middle management dan manajer lini pertama atau first-line 

management. Berikut di bagian bawah ini penjelasannya: 
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1. Manejemen lini pertama (first line management). 

Manajer lini pertama merupakan tinggatan paling rendah, sering dikenal dengan 

manajer operasional. Tugasnya seperti memimpin dan mengawasi pegaawai non-

manajerial yang derlibat dalam proses produksi. Biasanya mereka sering disebut 

supervisor, manajer area, manajer shift, manajer department, manajer kantor atau 

mandor. 

2. Manajer tingkat menengah (middle management). 

Manajer tingkat menengah ini berada diantara manajer lini pertama (first line 

management) dan manajer puncak (top management), tugasnya sebagai 

penghubung antar keduanya. Adapun jabatan yang termasuk kedalam manajer 

tingkat menengah ini diantaranya seperti manajer proyek, manajer pabrik, manajer 

divisi atau kepala bagian. 

3. Manajer puncak (top management). 

Manajer puncak bertugas untuk merencanakan kegiatan maupun strategi organisasi 

atau perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya organisasi ataupun 

perusahaan. Manajer puncak ini dikenal dengan instilah executive officer, contoh 

dari manajer puncak seperti Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer 

(CFO) dan Chief Information Officer (CIO). Dan itulah penjelasan mengenai 

manajer puncak.99
 

      

 

                                                           
99        teongsoft.com/2013/10/-manajer-manajerial-dan.html 
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Fungsi Supervisior 

1. Untuk menyelesaikan masalah sebisanya tanpa harus ditangani oleh atasan atau 

manager 

2. Berfungsi untuk penghubung antara Staf dan Manager 

3. Berfungsi untuk membantu tugas Staf Bawahan 

4. Berfungsi menampung segala keluhan dari Tamu dan Customer yang 

disampaikan melalui Staf untuk disampaikan ke manager 

Tugas Seorang Supervisor 

1. Bertugas untuk mengatur kerjanya para bawahannya (staf) 

2. Bertugas Membuat Job Deskriptions untuk Staf Bawahanya 

3. Bertanggung jawab dalam hasil kerja Staf 

4. Bertugas memberi motivasi kerja kepada Staf Bawahanya 

5. Bertugas membuat Jadwal Kegiatan Kerja untuk karyawan 

6. Bertugas memberikan Breafing bersama Staf 

7. Bertugas membuat Planing Pekerjaan Harian, Mingguan, Bulanan, dan Tahunan. 

 

     Supervisor merupakan jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa 

dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya 

dibawah arahan jabatan atasannya. Bila dilihat dari bahasa inggris supervisor 

adalah diambil dari kata supervise (mengawasi, mengarahkan) jadi bila 

dideskripsikan maka supervisor merupakan seseorang yang diberi wewenang atau 

mempunyai jabatan untuk mnegawasi, mengarahkan suatu tatacara yang 

mengendalikan suatu pelaksanaan tatacara lainnya. 
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Supervisor harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan 

dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses produksi berjalan lancar seperti 

monitoring produksi, pengawasah anak buah, melakukan instruksi kerja, 

bertanggung jawab keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam. Ia harus 

dapat menjalin kerja sama dengan atasan perusahaan atau dengan bawahannya 

supaya tidak terjadi konflik. Supervisor dapat dibagi dalam beberapa tugas sesuai 

bakat dan pengalamannya sebagai contoh supervisor produksi, marketing, 

management dan lain sebagainya. 

Tanggung Jawab dan Wewenang Seorang Supervisor 

Supervisior juga mempunyai tanggung jawab dan wewenang yaitu sebagai berikut: 

1. Supervisor membuat suatu usulan promosi jabatan bagi Staf bawahannya 

2. Supervisor memberikan sebuah reward (penghargaan) kepada Staf Bawahannya 

3. Supervisor berhak untuk memberikan Punishment (hukuman) untuk Staf 

Bawahannya100 

Tugas Dan Tangung Jawab Ahli Teknik Sipil konstruksi 

1. Memberikan bantuan pengawasan kapada para KPA dan PPK (Pejabat Pembuat 

Komitmen) 

2. Melakukan koordinasi dan komunkasi dengan peyelenggaraan program 

Pembangunan 

3. Menjamin pelaksanaan fisik dan spesifikasi teknis pembangunan bangunan. 

4. Pembinaan dan pengendalian terhadap pengawas lapangan . 

5. Memantau peyampaian pelaporan pembangunan kepada team leader 

                                                           
100        artikel.co.id/12-tugas-supervisor-dan-tanggung-jawabnya 
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6. Melakukan konsolidasi laporan penanggung jawab kegiatan dan pengawas 

bangunan dalam setiap bulannya. 

7. Memberikan saran penanganan apabila ada permasalahan, serta alternatif tindak 

lanjut penangananya kepada penyelenggara kegiatan di lapangan  

8. Memberikan dukungan teknis, menajemen kepada pengawas bangunan. 

9. Melakukan dokumentasi foto-foto pelaksanaan dengan menggunakan kamera 

yang berkualitas sehingga hasil dari pengambilan gambar bagus.101 

     Pengertian administrasi yang lebih luas lagi adalah kegiatan kerja sama yang 

dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan 

dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Dengan kalimat lain, pengertian administrasi mencakup seluruh 

kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki 

diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Fungsi Administrasi 

Berikut beberapa fungsi administrasi: 

1. Pekerjaan terbagi secara efektif  

2. Tugas tugas diselesaikan lebih efisien karena adanya manajemen yang tepat. 

3. Tujuan tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada. 

4. Kerja sama dalam kelompok kerja seperti perusahaan lebih terarah dan lebih 

terstruktur 

                                                           
101        kuliahinsinyur.artikel.com/2012/08/pengertian-teknik-sipil-apa-itu.html 
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5. Fungsi administrasi apabila dianggap tata usaha, sehingga administrasi 

mempermudah pekerjaan pengarsipan dokumen atau laporan sehingga 

mempermudah kerja kerja manajerial.102 

Berikut adalah uraian tugas Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Perumahan 

Dan Gedung 

1. Mempelajari penugasan sebagai seorang pelaksana lapangan pekerjaan 

bangunan perumahan dangedung. 

2. Mempelajari dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan dibidangnya 

3. Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan 

4. Mempelajari gambar kerja (shop drawing) 

5. Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan 

6. Mengatur pelaksanaan operasional pekerjaan 

7. Mengawasi memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor 

8. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar berjalan dengan efisien 

9. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan dibidangnya sesuai spesifikasi teknis 

yang dipersyaratkan dan manajemen mutu yang diharapkan 

10. Mengukur hasil pekerjaan dilapangan meliputi kualitas kuantitas dan waktu 

11. Menyiapkan data untuk menyiapkan gambar yang telah dilaksanakan (as built 

drawing) 

12. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala.103   

  

 

                                                           
102        www.artikelsiana.com › artikel ekonomi 
103        www.ilmutekniksipilindonesia.com › Kontraktor 
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Bagan II 

Struktur Bagan Organisasi Toko/Swalayan Indomaret 

 

 

 

 

 

 

 

Data diperoleh dari PT. Indomarco Prismatama 

Bagian Area / Toko Indomaret104 

a. Kepala Toko, bertugas :  

1. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.  

2. Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada 

semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan 

meningkatkan jumlah pelanggan toko.  

3. Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan.  

4. Berkoordinir atau berhubungan dengan area coordinator atau departemen lain 

sehubung dengan adanya masalah atau program – program tertentu yang 

berkaitan dengan toko.  

5. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas – tugas operasional 

sehari-hari. 

                                                           
104        https://indomaret.co.id/karir/bagan-toko-indomaret-waralaba.html 
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b. Wakil Kepala Toko, bertugas :  

1. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.  

2. Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada 

semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan 

meningkatkan jumlah pelanggan ditoko.  

3. Mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan.  

4. Berkoordinir atau berhubungan dengan area coordinator atau departemen lain 

sehubung dengan adanya masalah atau program – program tertentu yang 

berkaitan dengan toko.  

5.Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas – tugas  

operasional sehari-hari.  

6.Melapor atau meminta persetujuan kepada Kepala Toko mengenai keputusan 

yang berhubungan dengan toko.  

  

c. Merchandiser, bertugas :  

1. Mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distribution center.  

2. Mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke distribution center.  

3. Mengkoordinir pendisplay-an barang dagangan baik dirak-rak penjualan ataupun 

gudang.  

4. Mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.  

5. Menjaga dan merawat sarana promosi tersebut. 

 

6. Menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang off  
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d. Kasir, bertugas :  

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

2. Melaksanakan kebersihan.  

3. Mempersiapakan sarana kerja yang diperlukan.  

4. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.  

5. Menerima penitipan barang.  

6. Melakukan proses transaksi penjualan langsung.  

7. Pemanjangan barang (display).  

8. Persiapan retur barang.  

9. Informasi dan penawaran program promosi.  

10. Pencetakan barang.  

11. Stock Opname.  

12. Penyebaran Leaflet.  

  

e. Pramuniaga, bertugas :  

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

2. Melaksanakan kebersihan.  

3. Mempersiapakan sarana kerja yang diperlukan.  

4. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.  

5. Menerima penitipan barang.  

6. Melakukan proses transaksi penjualan langsung. 

7. Pemajangan barang (display).  

8. Persiapan retur barang.  
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9. Informasi  dan penawaran program promosi.  

10. Pencetakan barang.  

11. Penyebaran Leaflet.  

12. Informasi barang kosong kepada MD atau kepala toko atau asisten kepala 

toko.105 

 

2.I. Sejarah Singkat CV. Rukun Usaha 

     CV. Rukun Usaha adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Suplier 

dan Kontraktor yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik 

swasta dan pemerintahan. CV. Rukun Usaha Sebagai perusahaan yang bergerak 

dibidang pengadaan barang dan jasa yang di dirikan pada tahun 2013, kami 

menyediakan solusi bisnis yang inovatif  kepada perusahaan yang menjadi mitra 

kami ,yang mana kami selalu mengutamakan mutu serta kepercayaan demi 

kelangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. 

     CV. Rukun Usaha dalam menjalankan bisnis juga mendukung dengan induk 

perusahaan PT. Berdikari, untuk menjamin kelancaran operasional dalam melayani 

mitra bisnis kami. 

     Tujuan kami adalah untuk menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis kami dengan 

memberikan kontribusi kepada setiap klien kami, melebihi dari yang 

mereka  harapkan melalui pelayanan istimewa dari kami secara profesional dan 

integritas penuh.106 

                                                           
105        Ibid hal 64 
106        cvrukunusaha.blogspot.com/p/company-profile 



84 

 

II. Visi dan Misi CV. Rukun Usaha 

Visi CV. Rukun Usaha adalah “Menjadi Perusahaan Yang Berkembang dan 

Bermanfaat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Bangsa, dan Negara”. Serta 

Misi CV. Rukun Usaha yaitu “Membangun Bisnis dan Aset Produktif secara 

terintegrasi guna memberikan Manfaat & Pelayanan yang Luas Kepada, 

Masyarakat, Bangsa dan Negara”. Kemudian Nilai yang di harapkan oleh CV. 

Rukun Usaha adalah Cepat, Tanggap dan Penuh Tanggung Jawab. 

     CV. Rukun Usaha adalah bentuk perusahaan yang bergerak pada kegiatan di 

bidang Jasa dan Pengadaan Barang, meliputi : 

1. General kontraktor  

2. Supervisor 

3. Pariwisata107 

 

III. Bidang Usaha CV. Rukun Usaha 

1. Jasa Kontrak: 

a. Bidang Sipil : 

   1). Kontraktor 

   2). Supplier108 

   3). Trading 

 

 

                                                           
107        Ibid hal 73 
108        Ibid hal 73 
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Bagan III 

Struktur Organisasi CV. Rukun Usaha 

 

Data diperoleh dari CV. Rukun Usaha 

 

Unit Organisasi Kontraktor Pelaksana 

1. General Superintendent. 

                  General Superintendent adalah unit organisasi kontraktor pelaksana yang berada 

dilapangan. General Superintendent merupakan wakil mutlak dari perusahaan.109 

Tugas  General Superintendent yaitu : 

a. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

                                                           
109        cvrukunusaha.blogspot.com/p/company-profile/general-superintendent 
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b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai. 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

d. Memotivasi seluruh stafnya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan sesuai 

dengan tugasnya masing- masing. 

 

2. Deputy General Superintendent. 

     Tugas Deputy General Superintendent yaitu :110 

a. Bertanggung jawab kepada general superintendent. 

b. Mengambil keputusan yang berkenaan dengan proyek atas persetujuan general   

superintendent. 

c. Membantu general superintendent dalam mengkoordinir pelaksanaan proyek dari 

awal sampai selesai. 

 

3. Site Engineer Manager. 

     Tugas Site Engineer Manager yaitu :111 

a. Bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada dilapangan. 

b. Memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain dari 

lapangan berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja, sedemikian 

rupa sehingga tidak menghambat kemajuan palaksanaan di lapangan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan dokumen 

kontrak. 

                                                           
110        cvrukunusaha.blogspot.com/p/company-profile/deputy-general-superintendent 
111        Ibid hal 77 
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4. Site Adm. Manager. 

          Tugas Site Adm. Manager yaitu :112 

a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi di lapangan. 

b. Membuat laporan keuangan mengenai seluruh pengeluaran proyek. 

c. Membuat secara rinci pembukuan keuangan proyek. 

d. Memeriksa pembukuan arsip-arsip selama pelaksanaan proyek. 

 

5. Site Operation Manager. 

     Tugas site Operation Manager yaitu :113 

a. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak. 

c. Memotivasi pelaksana agar mampu bekerja dengan tingkat efisiensi dan 

efektifitas yang tinggi. 

d. Menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian 

dari pelaksanaan pekerjaan. 

 

6. Progress/ Monthly Certificate (MC) 

     Tugas Progress/MC yaitu :114 

a. Memberikan rekomondasi kepada perencana agar dapat mencapai kemajuan 

pekerjaan yang telah direncanakan. 

b. Memonitor kemajuan pekerjaan yang telah selesai. 

                                                           
112        Ibid hal 78 
113        cvrukunusaha.blogspot.com/p/company-profile/site-operation-manager 
114        Ibid hal 79 
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c. Memeriksa kemajuan apakah pekerjaan sesuai dengan perencanaan. 

 

7. Quality Control. 

     Tugas Quality Control yaitu :115 

a. Memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang telah selesai. 

b. Memberikan saran kepada pelaksana agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan 

dokumen. 

c. Memeriksa kualitas material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 

8. Pelaksana. 

     Tugas pelaksana yaitu : 

a. Melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak. 

b. Megkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. 

c. Melaksanakan pekerjaan harian lapangan. 

 

9. Surveyor/Drawing. 

     Tugas Surveyor/Drawing yaitu : 

a. Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam proyek. 

b. Bertanggung jawab atas data-data pengukuran di lapangan. 

c. Melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek.116 

                                                           
115        Ibid hal 77 
116        http://andykasipil.doc.cvrukunusaha.co.id/2014/10/normal-none.html 
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B. Analisa Pasal 22 UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Dalam 

Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Swalayan Antara PT. Indomarco 

Prismatama Dengan CV. Rukun Usaha 

 

     Kontrak kerja pembangunan gedung swalayan (indomaret) yang berada di 

Rambipuji Jember merupakan perjanjian atau kontrak jasa konstruksi yang harus 

mengikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan Pasal 22 UU Jasa Konstruksi 

Nomor 18 Tahun 1999. Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai Para pihak 

dalam perjanjian, Prosedur perjanjian, Bentuk perjanjian, dan struktur perjanjian, 

serta Isi/hak dan kewajiban dalam perjanjian. 

 

TABEL ANALISA PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI 

ANTARA PT. INDOMARCO PRISMATAMA DENGAN CV. RUKUN 

USAHA BERDASARKAN PASAL 22 UU NO 18 TAHUN 1999 

 

No

. 

ISI PERJANJIAN 

KONTRAK KERJA 

KONSTRUKSI PT. 

INDOMARCO 

PRISMATAMA DENGAN 

CV. RUKUN USAHA 

KETENTUAN 

YANG ADA 

DALAM 

PASAL 22 UU 

No. 18 Th 1999 

TENTANG 

JASA 

KONSTRUKSI 

 

 

 

ANALISA 

1. A. DODIK A., S.T, Project 

Spv PT. Indomarco 

Prismatama bertempat 

tinggal di Jl. Tamansiswa 

No. 158 A Jember, dalam 

hal ini bertindak dalam 

jabatanya tersebut, selaku 

demikian mewakili 

Project Spv dari dan 

karena itu untuk dan atas 

nama serta sah mewakili 

PT. Indomarco 

Para pihak, yang 

memuat secara 

jelas identitas 

para pihak 

Dalam pelaksanaan 

perjanjian kontrak 

pembangunan gedung 

antara PT. Indomarco 

Prismatama dengan 

CV. Rukun Usaha 

yang menjadi wakil 

dalam perjanjian 

kontrak tersebut 

seharusnya Manager 

dari wakil PT. 

Indomarco 
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Prismatama, berkeduduka

n di Jl. Pierre Tendean 

No. 99 A Jember, 

selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK 

PERTAMA 

B. H. SUWAJI, Kontraktor 

CV. Rukun Usaha 

bertempat tinggal di Jl. 

Raya Bangsal No. 87 

Mojokerto,  dalam hal ini 

bertindak dalam jabatanya 

tersebut, selaku demikian 

mewakili Kontraktor dari 

dan karena itu untuk dan 

atas nama serta sah 

mewakili CV. Rukun 

Usaha, berkedudukan di 

Jl. Raya Bangsal No. 87 

Mojokerto, untuk 

selanjutnya disebut 

PIHAK KEDUA 

 

Prismatama. Akan 

tetapi pada fakta 

kontraknya DODIK 

A. S.T  selaku hanya 

Supervisor (Spv) di 

bawah struktur bagan 

Manager yang 

menjadi wakil dari 

PT. Indomarco 

Prismatama dalam 

perjanjian kontrak 

pembangunan gedung 

tersebut tanpa ada 

pemberian kuasa dari 

pihak yang secara 

mutlak menjadi wakil 

yaitu Managernya 

2. Maksud dan tujuan dari 

perjanjian ini adalah 

mengadakan hubungan 

kerjasama antara kedua 

belah pihak dalam rangka 

pelaksanaan dan 

penyelesaian proyek 

pembangunan 1 unit Toko 

Salayan di Jl. Raya Gajah 

Mada No, Kel. Rambipuji 

Kec. Rambipuji Kab. 

Jember guna mendapatkan 

keuntungan bersama 

Rumusan 

pekerjaan. Yang 

memuat uraian 

yang jelas dan 

rinci tentang 

lingkup kerja, 

nilai pekerjaan, 

dan batasan 

waktu 

pelaksanaan 

Mengenai hal 

rumusan pekerjaan 

tidak ada masalah 

karena sudah sesuai 

ketentuan hukum 

3. Perjanjian kerja sama ini 

berlaku untuk jangka waktu 

30 (Tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya perjanjian 

ini, dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan evaluasi setiap 

hari sesuai dengan 

Masa 

pertanggungan 

dan/atau 

pemeliharaan, 

yang memuat 

tentang jangka 

waktu 

pertanggungan 

dan/atau 

pemeliharaan 

Mengenai hal Masa 

pertanggungan 

dan/atau 

pemeliharaan tidak 

ada masalah karena 

sudah sesuai 

ketentuan perundang-

undangan 
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kesepakatan kedua belah 

pihak 

yang menjai 

tanggungjawab 

penyedia jasa 

4. Tidak ada dalam isi 

perjanjian kontrak kerja 

konstruksi antara PT. 

Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha 

Tenaga ahli, yang 

memuat 

ketentuan tentang 

jumlah, 

klasifikasi dan 

kualifikasi tenaga 

ahli untuk 

melaksanakan 

pekerjaan 

konstruksi 

Yang seharus 

ada/tercantum dalam 

isi perjanjian kontrak 

kerja konstruksi 

5. A. PIHAK PERTAMA 

berkewajiban 

mengeluarkan urutan 

termint yang sesuai 

dengan yang sudah 

diperjanjikan 

 B. PIHAK PERTAMA 

berkewajiban 

mengirimkan tenaga 

supervisor untuk 

kelancaran proyek 

bersama 

C. PIHAK KEDUA 

berkewajiban 

menyediakan material, 

tenaga keja, dan 

kebutuhan teknis lainnya 

dalam pelaksanaan 

proyek 

D. PIHAK KEDUA 

berkewajiban dapat 

menyeleseikan 

pembangunan dengan 

jangka waktu yang sudah 

diperjanjikan 

Hak dan 

kewajiban, yang 

memuat hak 

pengguna jasa 

untuk 

memperoleh hasil 

pekerjaan 

konstruksi serta 

kewajibanya 

untuk memenuhi 

ketentuan yang 

diperjanjikan 

serta hak 

penyedia jasa 

untukmemperole

h informasi dan 

imbalan jasa 

serta 

kewajibannya 

melaksanakan 

pekerjaan 

konstruksi 

Dalam hal 

pengeluaran/pencaira

n termint, pihak 

pertama belum 

memenuhi 

kewajibanya dan 

pihak kedua belum 

mendapatkan haknya 

6. PIHAK PERTAMA wajib 

mencairkan dana (termint) 

dengan 3 tahap, yang 

pertama apabila pekerjaan  

sudah mencapai 25 persen, 

yang kedua apabila pekerjaan 

mencapai 50 persen, dan 

Cara 

pembayaran, 

yang memuat 

ketentuan tentang 

kewajiban 

pengguna jasa 

dalam melakukan 

pembayaran hasil 

Dalam hal ini pihak 

pertama akan 

mencairkan dana 

setelah pekerjaan 

mencapai hasil akhir 

atau 100% 
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yang ketiga apabila pekerjaan 

mencapai 100 persen 

Ditagihkan tiga bulan setelah 

serah terima 

pekerjaan 

konstruksi 

7. Dalam hal cedera janji di 

PIHAK PERTAMA sehingga 

mengakibatkan diakhirinnya 

perjanjian ini, PIHAK 

KEDUA selaku penyedia 

modal awal berhak untuk 

meminta ganti rugi kepada 

PIHAK PERTAMA sebesar 

jumlah uang yang telah 

disetorkan pada tahap 

pertama kepada PIHAK 

PERTAMA 

Cidera janji, yang 

memuat 

ketentuan tentang 

tanggungjawab 

dalam hal salah 

satu pihak tidak 

melaksanakan 

kewajiban 

sebagaimana 

diperjanjikan 

Dalam hal ini 

meskipun pihak 

pertama melakukan 

cidera janji mengenai 

pencairan termint, 

kontrak kerja 

konstruksi tersebut 

tetap berjalan 

meskipun belum 

memenuhi hak-hak 

dari pihak kedua 

8. A. Para Pihak sepakat untuk 

menyelesaikan setiap 

perselisihan yang timbul 

secara musyawarah dan 

mufakat, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

B. Apabila penyelesaian 

perselisihan tersebut tidak 

mencapai mufakat, maka 

PARA PIHAK sepakat 

untuk menyelesaikannya di 

Badan Arbitrase 

Internasional yang tunduk 

kepada ketentuan ICC 

Penyeleseian 

perselisihan, 

yang memuat 

ketentuan tentang 

tata cara 

penyeleseian 

perselisihan 

akibat 

ketidaksepakatan 

Para Pihak sepakat 

untuk menyelesaikan 

setiap perselisihan 

yang timbul secara 

musyawarah dan 

mufakat, akan tetapi 

mengesampingkan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

9. Tidak ada dalam isi 

perjanjian kontrak kerja 

konstruksi antara PT. 

Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha 

Pemutusan 

kontrak kerja 

konstruksi, yang 

memuat 

ketentuan tentang 

pemutusan 

kontrak kerja 

konstruksi yang 

timbul akibat 

tidak dapat 

dipenuhinya 

kewajiban salah 

satu pihak 

Yang seharus 

ada/tercantum dalam 

isi perjanjian kontrak 

kerja konstruksi 
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10. Tanpa mengesampingkan 

ketentuan-ketentuan dalam 

perjanjian ini, peristiwa-

peristiwa sebagai berikut 

merupakan keadaan kahar 

(force majeure), yaitu: 

(i) Peristiwa alam; 

(ii) Tindakan Pemerintah; 

(iii) Kerusuhan; 

(iv) Kebakaran yang tidak 

disebabkan karena kesalahan 

Para Pihak; 

dan peristiwa-peristiwa 

lainnya yang berada di luar 

jangkauan yang wajar dari 

Para Pihak berdasarkan 

Perjanjian ini 

Keadaan 

memaksa (force 

majeure), yang 

memuat 

ketentuan tentang 

kejadian yang 

timbul diluar 

kemauan dan 

kemampuan para 

pihak, yang 

menimbulkan 

kerugian bagi 

salah satu pihak 

Mengenai hal 

Keadaan memaksa 

(force majeure) tidak 

ada masalah karena 

sudah sesuai 

ketentuan perundang-

undangan 

11. Tidak ada dalam isi 

perjanjian kontrak kerja 

konstruksi antara PT. 

Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha 

Kegagalan 

bangunan, yang 

memuat 

ketentuan tentang 

kewajiban 

penyedia jasa 

dan/atau 

pengguna jasa 

atas kegagalan 

bangunan 

Yang seharus 

ada/tercantum dalam 

isi perjanjian kontrak 

kerja konstruksi 

12. Tidak ada dalam isi 

perjanjian kontrak kerja 

konstruksi antara PT. 

Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha 

Perlindungan 

pekerja, yang 

memuat 

ketentuan tentang 

kewajiban para 

pihak dalam 

pelaksanaan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

serta jaminan 

sosial 

Yang seharus 

ada/tercantum dalam 

isi perjanjian kontrak 

kerja konstruksi 

13. Tidak ada dalam isi 

perjanjian kontrak kerja 

konstruksi antara PT. 

Aspek 

lingkungan, yang 

memuat 

Yang seharus 

ada/tercantum dalam 
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Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha 

kewajiban para 

pihak dalam 

pemenuhan 

ketentuan tentang 

lingkungan 

isi perjanjian kontrak 

kerja konstruksi 

 

Data diperoleh dari perjanjian kontrak konstruksi antara PT. Indomarco 

Prismatama dengan CV. Rukun Usaha 

III. 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).   

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.117 

     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 

                                                           
117        Ibid hal 26 
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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).118 

     Namun dalam ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1999 pembuatan perjanjian 

kontrak konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup 13 point. Sedangkan 

perjanjian kontrak konstruksi yang dibuat oleh PT. Indomarco Prismatama dengan 

CV. Rukun Usaha hanya mencangkup 9 point dari ketentuan UU yang sudah 

berlaku. Berikut adalah ringkasan bentuk serta isi perjanjian kontrak konstruksi 

yang dibuat oleh pihak PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha.119 

     Kemudian mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu 

ada 9 point di antaranya para pihak yang memuat secara jelas, rumusan pekerjaan 

yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, tenaga ahli yang 

memuat ketentuan tentang jumlah klasifikasi dan kualifikasi, hak dan kewajiban 

                                                           
118        Ibid hal 34 
119        Isi dan bentuk perjanjian kontrak konstruksi PT. Indomarco prismatama dengan CV. Rukun  

usaha 
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yang memuat tentang hak pengguna atau pemberi jasa untuk memperoleh hasil 

pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang 

diperjanjikan, cara pembayaran yang memuat ketentuan tentang kewajiban 

pengguna jasa dalam melakukan pembayaran, cidera janji yang memuat ketentuan 

tentang tanggungjawab kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan, 

penyeleseian perselisihan yang memuat ketentuan tentang penyelesian perselisihan 

ketidaksepakatan, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan 

tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa (Force Majeure) 

yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan 

kemampuan para pihak.120   

     Penulis mengatakan, akan tetapi dalam perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. 

Indomarco Prismatama Dengan CV. Rukun Usaha tidak memenuhi unsur ketentuan 

hukum yang sudah diatur. Sudah jelas bahwa dalam pasal 22 UU jasa konstruksi 

memuat 13 point perjanjian kontrak kerja konstruksi antara pihak penyedia jasa dan 

pemberi jasa.121 Alasanya yaitu untuk membuat kesetaraan kedudukan antara 

penyedia jasa dan pemberi jasa agar tidak ada yang merasa di tinggikan ataupun 

direndahkan. 

 

IV. Struktur Perjanjian 

     Struktur perjanjianya, Ketika membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain, 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya, harus dipastikan perjanjian tersebut telah 

sah secara hukum. Kemudian, apabila perjanjian tersebut akan dituangkan ke dalam 

                                                           
120        Ibid hal 3 
121        Gagasan inti pasal 22 UU No 18 tahun 1999 tentang konstruksi 



97 

 

bentuk tertulis, maka ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput untuk 

dicantumkan secara jelas.  hal-hal mendasar yang perlu ada dalam struktur surat 

perjanjian, yaitu : 

1. Judul 

2. Pembukaan 

3. Komparisi 

4. Premis / Recital. 

5. Isi perjanjian. 

6. Penutup 

7. Tanda tangan para pihak. 

Memang tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai bentuk formal / struktur sebuah perjanjian, namun pada dasarnya, 

beberapa hal tersebut di bawah ini seharusnya ada tercantum di dalam sebuah surat 

perjanjian. 

1. Judul 

Ada atau tidaknya judul dalam sebuah surat perjanjian memang tidak menentukan 

sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun judul menjadi identitas bagi surat 

perjanjian itu sendiri. Hanya dengan membaca judul, orang akan mendapatkan 

gambaran mengenai jenis surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, ketika membuat 

surat perjanjian, pastikan ada judul surat yang jelas dan memiliki korelasi antara 

judul dan isi perjanjiannya. 
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2. Komparisi 

Bagian komparisi berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak dalam 

perjanjian, atau atas permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat. 

3. Premis / recital 

Premis merupakan keterangan pendahuluan dan uraian singkat para pihak mengenai 

perjanjian tersebut. Premis dapat dijelaskan pula sebagai latar belakang yang 

menjelaskan mengapa perikatan tersebut dibuat di antara para pihak yang tersebut 

pada bagian komparisi. 

4. Isi Perjanjian 

Isi perjanjian biasanya berupa pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang 

diperjanjikan atau disepakati bersama. Isi dari perjanjian haruslah urut, tegas, 

memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi atau suatu 

hal yang diperjanjikan. 

5. Penutup 

Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat 

merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi 

sengketa / konflik. Disebutkan pula pada bagian penutup mengenai tempat 

pembuatan perjanjian dan para pihak yang menandatangani perjanjian, serta 

disebutkan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Terakhir, yang 

tidak boleh dilupakan pada bagian penutup tentunya adalah tanda tangan para 

pihak.122 

                                                           
122        www.legalakses.com/tag/struktur-perjanjian 
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     Dalam perjanjian yang di buat oleh pihak PT. Indomarco Prismatama dengan 

CV. Rukun Usaha mengenai hal struktur perjanjianya ada sebagian permasalahan, 

meskipun dalam sebuah surat perjanjian memang tidak ada ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk formal/struktur 

sebuah perjanjian. Namun pada dasarnya ada beberapa hal seperti judul, komparisi, 

premis/recital. Isi perjanjian, dan penutup seharusnya ada tercantum di dalam 

sebuah surat perjanjian. 

     Dari 5 struktur ketentuan dalam sebuah surat perjanjian yang tidak tercantum 

dalam perjanjian kontrak konstruksi yang di buat oleh PT. Indomarco Prismatama 

dengan CV. Rukun Usaha adalah hanya satu yaitu tentang hal premis/recital dari 5 

ketentuan struktur dalam sebuah surat perjanjian. Dalam surat perjanjian yang 

sudah di buat oleh pihak PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun Usaha 

yang belum tercantum yaitu mengenai keterangan pendahuluan dan uraian singkat 

para pihak mengenai perjanjian tersebut. Premis dapat di jelaskan pula sebagai latar 

belakang yang menjelaskan mengapa perikatan tersebut di buat di antara para pihak 

yang tersebut pada bagian komparisi. 

     Untuk mengenai hal ketentuan struktur perjanjian selain premis/recital sebuah 

surat perjanjian kontrak konstruksi yang di buat oleh pihak PT. Indomarco 

Prismatama dengan CV. Rukun Usaha sudah melengkapi 4 struktur ketentuan 

dalam sebuah surat perjanjian di antaranya yaitu mengenai hal tentang judul, 

komparisi, isi perjanjian, dan penutup. Demikianlah penjelasan dari 5 struktur 

ketentuan dalam sebuah surat perjanjian bila dikaitkan dengan perjanjian kontrak 
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konstruksi yang di buat oleh pihak PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Rukun 

Usaha. 

 

V. Isi Perjanjian/ Hak dan Kewajiban 

     Isi perjanjian diantaranya adalah Para pihak, DODIK A., S.T, Project Spv PT. 

Indomarco Prismatama bertempat tinggal di Jl. Tamansiswa No. 158 A 

Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatanya tersebut, selaku demikian 

mewakili Project Spv dari dan karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili 

PT. Indomarco Prismatama, berkedudukan di Jl. Pierre Tendean No. 99 A Jember, 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

H. SUWAJI, Kontraktor CV. Rukun Usaha bertempat tinggal di Jl. Raya Bangsal 

No. 87 Mojokerto,  dalam hal ini bertindak dalam jabatanya tersebut, selaku 

demikian mewakili Kontraktor dari dan karena itu untuk dan atas nama serta sah 

mewakili CV. Rukun Usaha, berkedudukan di Jl. Raya Bangsal No. 87 Mojokerto, 

     Rumusan pekerjaan, Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan 

dari PT. Indomarco Prismatama yang bergerak di bidang Pertokoan yang 

berkedudukan di Jember. Oleh perusahaan tersebut PIHAK PERTAMA diberi 

bertugas menjalankan proyek Toko Swalayan di Jl. Raya Gajah Mada No. Kel.  

Rambipuji Kec.Rambipuji Kab. Jember 68152. Bahwa PIHAK KEDUA adalah 

suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan 

berkedudukan di Jl. Raya Bangsal No.87 Mojokerto. Bahwa dalam rangka 

menjalankan proyek pembangunan Toko Swalayan ini diperlukan PIHAK 

KEDUA sebagai penyandang modal awal. Maka karena itu. 
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     Tenaga ahli, yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan 

Konstruksi adalah Perjanjian Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pertokoan. yang 

dimaksud dengan proyek dalam proyek pembangunan 1 unit Toko Swalayan. 

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah mengadakan hubungan kerjasama 

antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian proyek 

pembangunan 1 unit Toko Salayan di Jl. Raya Gajah Mada No, Kel. Rambipuji 

Kec. Rambipuji Kab. Jember guna mendapatkan keuntungan bersama. 

     Hak dan Kewajiban, PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan urutan 

termint yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. PIHAK PERTAMA 

berkewajiban mengirimkan tenaga supervisor untuk kelancaran proyek bersama. 

PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan material, tenaga keja, dan 

kebutuhan teknis lainnya dalam pelaksanaan proyek. PIHAK KEDUA 

berkewajiban dapat menyeleseikan pembangunan dengan jangka waktu yang 

sudah diperjanjikan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk 

mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan proyek Toko Swalayan yang saling 

menguntungkan dengan prinsip saling menghormati dengan ketentuan. PIHAK 

PERTAMA bertanggung jawab terhadap proses jalannya pelaksanaan proyek di 

lapangan.  

     Dalam rangka penghimpunan dana pelaksanaan proyek, PIHAK PERTAMA 

berjanji dan mengikatkan diri untuk mengirimkan tenaga supervisor kepada 

PIHAK KEDUA. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 30 (Tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap hari sesuai 
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dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dipandang perlu perjanjian ini 

dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan melakukan 

konsultasi, atas rancangan perpanjangan dan dibicarakan selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama ini 

dapat diubah sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan 

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari sebelum keinginan diakhirinya perjanjian ini atau terjadi perubahan mendesak 

pada masing-masing pihak.  

     Cara pembayaran, PIHAK PERTAMA wajib mencairkan dana (termint) dengan 

3 tahap, yang pertama apabila pekerjaan  sudah mencapai 25 persen, yang kedua 

apabila pekerjaan mencapai 50 persen, dan yang ketiga apabila pekerjaan mencapai 

100 persen.  Ditagihkan tiga bulan setelah serah terima. Jika terjadi keterlambatan 

dalam pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak 

mendapatkan tambahan dan sebesar 5% untuk pembayaran berikutnya sebagai 

biaya atas kerugian-kerugian yang terjadi akibat keterlambatan tersebut. Dalam hal 

keterlambatan terjadi pada pembayaran pertama, kedua, dan ketiga, maka PIHAK 

KEDUA berhak mengajukan ganti rugi pada saat pembayaran tahap pelunasan 

(tahap ketiga). 

     Cidera janji, Dalam hal cedera janji di PIHAK PERTAMA sehingga 

mengakibatkan diakhirinnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA selaku penyedia 

modal awal berhak untuk meminta ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar 

jumlah uang yang telah disetorkan pada tahap pertama kepada PIHAK PERTAMA. 
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     Keadaan memaksa  (Force majeur), Tanpa mengesampingkan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian ini, peristiwa-peristiwa sebagai berikut merupakan 

keadaan kahar (force majeure), yaitu: 

(i) Peristiwa alam; 

(ii) Tindakan Pemerintah; 

(iii) Kerusuhan; 

(iv) Kebakaran yang tidak disebabkan karena kesalahan Para Pihak dan peristiwa-

peristiwa lainnya yang berada di luar jangkauan yang wajar dari Para Pihak 

berdasarkan Perjanjian ini. 

Dalam hal terjadinya keadaan kahar tersebut di atas, maka Para Pihak sekarang ini 

dan untuk nanti pada waktunya, menyatakan saling memberikan pembebasan untuk 

tidak saling menuntut dalam bentuk apapun kepada satu sama lainnya. Perjanjian 

Kerja Sama Pelaksanaan Kontrak ini akan ditafsirkan dan tunduk pada peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia (UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa 

Kontruksi) 

     Penyelesian perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap 

perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila 

penyelesaian perselisihan tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK 

sepakat untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Internasional yang tunduk 

kepada ketentuan ICC. Naskah surat perjanjian ini dicetak ke dalam bahasa 

Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kedua-duanya berlaku 

sebagai dokumen yang sah dan berkekuatan hukum sama. Semua pemberitahuan 
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dan informasi lainnya yang akan diberikan pada salah satu pihak berdasarkan 

perjanjian ini dianggap telah diterima hanya jika disampaikan secara langsung atau 

dikirimkan melalui kurir atau dikirimkan melalui pos tercatat yang dibubuhi 

perangko secukupnya, dengan suatu tanda terima atau melalui faksimili. Alamat 

atau nomor faksimili dari pihak yang berhak untuk menerima pemberitahuan atau 

informasi apapun adalah sebagai berikut:  

i. Untuk PIHAK PERTAMA: PT. Indomarco Prismatama, Jl. Pierre Tendean No. 

99 A Jember, Telepon: 8317773,Faksimili: 8317836. ii. Untuk PIHAK 

KEDUA: CV. Rukun Usaha, Jl. Raya Bangsal No. 87 Mojokerto, Telepon: 

0209897, Faksimili: 2020334. Apabila salah satu pihak merubah alamat, nomor 

faksimili atau kontak utamanya, maka hal tersebut harus segera diberitahukan 

kepada pihak lainnya.Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan Kedua 

Belah Pihak. Perubahan dan atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur 

dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk addendum dan atau 

amandemen sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah pihak dan merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.123 

 

C. Akibat Tidak Terpenuhinya Semua Ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi 

Yang Ada Pada Pasal 22 UU Jasa Konstruksi  

 

     Pelaksanaan perjanjian kontrak konstruksi yang dilakukan oleh PT. Indomarco 

Prismatama dengan CV. Rukun Usaha merupakan pembuatan perjanjian  yang 

dilakukan oleh antar dua pihak yang mana dalam masing-masing pihak ada yang 

                                                           
123        Ketentuan isi perjanjian para pihak secara ringkas 
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belum mendapatkan hak dan kewajibanya di setiap klausul isi perjanjian yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaanya, perjanjian yang mereka buat secara sah menurut 

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 

pula, mengatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya 

hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. 

Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum 

dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan.124 

     Perjanjian yang dibuat tersebut memang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu 

sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi. Akan tetapi 

dalam pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999  tersebut terdapat 13 point yang 

menegaskan bahwa dalam melakukan perjanjian kontrak konstruksi  secara mutlak 

harus mencakup seluruh point-point tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan 

perjanjian kontrak konstruksi yang telah dibuat oleh pihak PT. Indomarco Prismata 

dan pihak CV. Rukun Usaha tidak mencakup semua point-point yang ada pada 

pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999.125 

     Permasalahan yang timbul dari perjanjian kontrak konstruksi yang telah dibuat 

oleh PT. Indomarco Prismata dengan CV. Rukun Usaha adalah masalah tentang 

perjanjian konstruksinya. Perjanjian tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku yaitu pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa 

Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian 

mengenai para pihak yang memuat secara jelas, rumusan pekerjaan yang memuat 

                                                           
124        UU No 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi  BAB II Asas dan Tujuan 
125        Inti penjelasan dari pasal 22 uu jasa konstruksi 
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uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, masa pertanggungan dan/atau 

pemeliharaan yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan, tenaga ahli yang 

memuat ketentuan tentang jumlah klasifikasi dan kualifikasi, hak dan kewajiban 

yang memuat tentang hak pengguna atau pemberi jasa untuk memperoleh hasil 

pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang 

diperjanjikan, cara pembayaran yang memuat ketentuan tentang kewajiban 

pengguna jasa dalam melakukan pembayaran, cidera janji yang memuat ketentuan 

tentang tanggungjawab kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan, 

penyeleseian perselisihan yang memuat ketentuan tentang penyelesian perselisihan 

ketidaksepakatan, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan 

tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa (Force Majeure) 

yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan 

kemampuan para pihak, kegagalan bangunan yang memuat ketentuan tentang 

kewajiban penyedia jasa atau pengguna jasa, perlindungan pekerja yang memuat 

ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan, aspek 

lingkungan yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan.126 

     Sedangkan unsur yang terdapat dalam perjanjian kontrak konstruksi yang di buat 

oleh pihak PT dan CV mengesampingkan tentang masa pertanggungan dan/atau 

pemeliharaan, kemudian kegagalan bangunan, perlindungan pekerja dan serta yang 

terakhir aspek lingkungan.  

                                                           
126        Inti isi penjelasan pasal 22 UU jasa konstruksi 
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     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.127 

     Solusi yang dapat dilakukan adalah mengurangi gap (kesalahan komunikasi) 

antara berbagai pihak. Gap yang di maksud adalah: 

1. Gap antara pemilik dengan konsultan, yaitu perbedaan apa yang diinginkanoleh 

pemilik dengan apa yang di gambar oleh konsultan. 

2. Gap antara konsultan dengan konstraktor, yaitu perbedaan antara apa yang 

digambar konsultan (arsitek) dengan apa yang dipikirkan oleh kontraktor. 

3. Gap antara kontraktor dengan sub kontraktor, yaitu perbedaan antara apayang di 

pikirkan kontraktor berbeda dengan yang dipikirkan sub kontraktor. 

4. Gap antara subkontraktor dengan pekerja lapangan (mandor dan tukang),yaitu 

perbedaan apa yang dipikirkan sub kontraktor dengan yangdilaksanakan di 

lapangan.128 

          Penulis berpendapat bahwa masalah yang utama dalam sengketa permasalahan 

yang diangkat adalah kurang baiknya koordinasi antara pihak PT. Indomarco 

Prismata dengan CV. Rukun Usaha dalam hal tanggungjawab serta hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan 

yang sudah berjalan ada banyak masalah terkait tanggungjawab masing-masing 

pihak serta mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Jadi alangkah 

sebaiknya jika membuat pelaksaan perjanjian pembangunan haruslah memenuhi 

                                                           
127        Ibid hal 15 
128        Ibid hal 83 
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unsur ketentuan hukum yang sudah diberlakukan. Agar dalam menjalankan 

pembangunan konstruksi bisa mewujudkan hasil bangunan yang baik dan kokoh 

serta tanpa merugikan salah satu pihak. 

     Akibat jika perjanjian kontrak konstruksi dibuat tanpa memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam pembuatan sebuah surat perjanjian kontrak kerja konstruksi yang 

ada pada pasal 22 UU Jasa Konstruksi yaitu mengacu pada pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang 

tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan 

konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun 

penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai 

kontrak”.129 Dalam pasal di atas tersebut merupakan jika yang dilanggar dalam 

pembuatan sebuah surat perjanjian adalah dalam pelaksanaanya.  

     Kemudian barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang 

tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan 

konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun 

penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai 

kontrak. 

     Beda lagi jikalau yang dilanggar dalam pembuatan sebuah surat perjanjian 

adalah tentang hal pelaksanaanya. Pasal 43 ayat (2) mengatur tentang hal 

pelaksanaanya yang dilanggar, pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa yang 

melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai 

dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan 

                                                           
129        Penjelasan pasal 43 ayat 2 uu No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi 
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pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 

(lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) 

dari nilai kontrak”.130 Demikianlah penjelasan mengenai akibat dari tidak 

terpenuhinya semua ketentuan kontrak kerja konstruksi yang ada pada pasal 22 UU 

Jasa Konstruksi dalam pembuatan sebuah surat perjanjian kontrak konstruksi. 

 

 

                                                           
130        Penjelasan pasal 43 ayat 1 uu No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi 


