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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-

ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, 

perjanjian berisi perikatan4. Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 

KUH Perdata disebutkan sebagai berikut: Suatu persetujuan adalah perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. 

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan 

perjanjian.  Namun  kedua  istilah  yang  berbeda  ini  tidak  perlu 

dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu 

terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Rumusan dalam Pasal 1313 

KUHPerdata tampaknya kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian hanya salah satu pihak saja, padahal yang seringkali dijumpai 

adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama 

lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. 

Menurut Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya 

menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan 

4J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 1995. hal 5 
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dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela 

dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : 

1)  Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang 

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

2)  Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam  Pasal 

1313 KUH Perdata5. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi 

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata 

tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan6. Perjanjian adalah 

merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber 

dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada 

perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, 

sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan 

undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya 

dengan kontrak. 

Selanjutnya definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut 

sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga 

sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga 

perbuatan melawan hukum. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh 

para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian 

                                                           
5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49. 
6 Rutten dalam Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari 

Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46. 
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menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas Menurut 

Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum 

mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak 

berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu7.  

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali 

definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut 

perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan8. Menurut Abdul Kadir Muhammad. Pengertian perjanjian terdapat 

beberapa unsur, yaitu9 :  

1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang 

2)  Adanya persetujuan para pihak 

3)  Adanya tujuan yang akan dicapai 

4)  Adanya prestasi yang akan dicapai 

Menurut Harahap, perjanjian ialah : Suatu hubungan hukum dalam 

lapangan harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang 

memberikan kenikmatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan 

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan suatu prestasi. 

 

 

 

                                                           
7 R. Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9. 
8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78. 
9 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 31 
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2.  Unsur-unsur Perjanjian  

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di 

dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a.   Unsur Esensialia 

 Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, 

unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak 

mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil,  syarat  penyerahan  

objek  perjanjian  merupakan essensialia,  sama  seperti  bentuk  tertentu  

merupakan essensialia dari perjanjian formil. 

b.   Unsur Naturalia 

 Adalah unsur perjanjian yang diatur oleh Undang-undang, tetapi oleh para 

pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-

undang  diatur  dengan  hukum  yang  mengatur/menambah 

(regelend/aanvullend  recht).  Misalnya  kewajiban  penjual  untuk 

menanggung  biaya  penyerahan  (Pasal  1476)  dan  untuk menjamin/ 

vrijwaren (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah 

pihak. 

c.   Unsur Accidentalia 

 Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-

undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu 

perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan. 

 



16 
 

 
3.  Asas-asas Perjanjian  

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain : 

a.  Asas kebebasan berkontrak  

 Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian 

berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu 

ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

 Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat 

dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas 

untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan 

bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan 

bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. 

 Jadi dari pasal tersebut dapat simpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan 

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan 

perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-

undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian 

itu meliputi : 

a)  Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. 

b)  Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam 

Undang-undang. 

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam 

hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan 
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ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan  perjanjian  sekaligus  

memberikan  peluang  bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu 

asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan 

berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-

undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya10.   

b.  Asas konsensualisme 

 Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang 

membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain 

kecuali perjanjian yang bersifat formal11.  

c.  Asas itikad baik 

 Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan 

itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada 

waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam 

pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum 

harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai 

dengan yang patut dalam masyarakat. 

d.  Asas Pacta Sun Servanda 

 Merupakan  asas  dalam  perjanjian  yang  berhubungan  dengan 

mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 

pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku 

                                                           
10 Patrik Purwahid, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit 

UNDIP, 1986, hal. 4. 
11 A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, 

Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20. 
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seperti Undang-Undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat 

mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat 

keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk 

pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat 

perjanjian itu. 

e.  Asas berlakunya suatu perjanjian 

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang 

membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah 

diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga12. 

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata 

yang berbunyi : Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri 

atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji 

dari pada untuk dirinya sendiri. 

Serupa dengan pendapat di atas mengenai azas-azas dalam Hukum 

Perjanjian, Mucdarsyah Sinungan, menambahkan azas-azas yang telah 

tersebut di atas dengan satu azas, yaitu Azas Kepribadian. Menurut azas 

ini, seorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan 

dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Azas ini terdapat pada Pasal 1315 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat 

mengikatkan diri pada atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya 

suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri13.  

                                                           
12 Ibid, hal 19 
13 Mucdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Tograf, Yogyakarta, 1990, 

hal.42 
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4.  Syarat-syarat Sahnya Perjanjian  

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat untuk 

menentukan sahnya perjanjian, yaitu : 

a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang 

diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian 

itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk 

mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdata sendiri tidak 

mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang 

mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut: 

1)  Teori kehendak (wilstheorie) 

 Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para 

pihak  menyatakan  kehendaknya  untuk  mengadakan  suatu 

perjanjian. 

2)  Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie) 

 Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian 

dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat 

dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya. 

3)  Teori ucapan (uitingstherie) 

 Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata 

sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan 
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persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika 

dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis 

surat jawabannya. 

4)  Teori pengiriman (verzenuingstheorie) 

 Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur  

mengirimkan  surat  jawaban  kepada  kreditur.  Jika pengiriman 

dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada 

saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos. 

5)  Teori penerimaan (ontvangstheorie) 

 Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat 

kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, 

karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur. 

6)  Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 

 Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur 

mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima 

tawarannya14.   

 Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka 

sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat 

perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian 

untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya 

kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti meskipun demikian 

kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada 

                                                           
14 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 25- 26. 
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dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap 

melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan  pernyataan  itu,  

maka vertrouwenstheorie yang dipakai15.  

b.  Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

 Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum 

secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang 

oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan 

tertentu. 

c.  Suatu hal tertentu 

 Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek 

suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang-

barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang 

yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang 

diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang- 

barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek 

perjanjian. 

 Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam 

perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian 

dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya 

dianggap tidak pernah ada (terjadi). 

 

                                                           
15 Ibid, hal 29 
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d. Suatu sebab yang halal 

 Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir 

untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 

KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan. 

 Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang 

tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, 

tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam 

perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 

1337 KUHPerdata). Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang 

halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan 

demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan 

pengadilan. 

 

5.  Wanprestasi dan Akibat Hukumnya  

Wanprestasi (default atau non fulfillment), ataupun yang disebutkan 

juga dengan istilah (breach of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi 

atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap 

pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang 
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bersangkutan16. Djumialdji memberikan pengertian yang hampir sama 

tentang wanprestasi yaitu suatu keadaan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh 

salah satu pihak dalam perjanjian karena kesalahannya (kelalaian atau 

kesengajaan). 

 

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah : 

1)  Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2)  Memenuhi prestasi secara tidak baik 

3)  Terlambat memenuhi prestasi. 

Akibat adanya wanprestasi ini maka kreditur (yang berhak menuntut prestasi) 

dapat menuntut kepada debitur (yang wajib memenuhi prestasi) yaitu berupa 

: 

1)  Pemutusan perjanjian 

2)  Penggantian kerugian 

3)  Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian 

4)  Pemutusan perjanjian disertai ganti kerugian. 

Jika terjadi wanprestasi maka yang memborongkan terlebih dahulu 

memberikan teguran agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana 

yang telah diperjanjikan dalam waktu yang layak. Jika setelah ada teguran 

diperjanjikan tetap mengabaikan peringatan tersebut maka pemborong 

dianggap telah melakukan wanprestasi17.  

                                                           
16 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hal. 87-88 
17 Djumialdji, Op. Cit. hal 17. 
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B.  Tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

1.  Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 

Prinsip dalam pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan 

barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 

administrasi, teknis dan keuangan. Prinsip dalam pengadaan barang/jasa 

adalah18: 

a.   Efisien,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  diusahakan  dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 

sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.  

b.  Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-

besarnya. 

c.   Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia 

barang/jasayang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 

d.  Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 

                                                           
18 Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 5 dan penjelasannya 
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e.   Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui 

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin pengadaan barang/jasa 

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh 

barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 

terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa. 

f.   Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon pengadaan barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan nasional. 

g.  Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Agar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa itu berjalan sebagaimana 

mestinya, maka para pihak terkait (pengguna, peserta pengadaan dan 

pelaksana pengadaan) harus mematuhi etika dalam pengadaan barang/jasa, 

yaitu19: 

a.   Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan. 

b.  Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 

dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan 

barang/jasa. 

                                                           
19 Ibid., Pasal 6 dan penjelasannya 
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c.   Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 

d.  Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. 

e.   Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 

pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pengadaan barang/jasa. 

f.   Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 

h. Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan, memberi atau 

menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau 

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan 

pengadaan. 

 

2.  Bidang Hukum yang Terkait Pengadaan Barang dan Jasa 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi sehingga dapat tercapai tertib dan damai dalam suatu 

masyarakat. Terdapat tiga bidang hukum yang secara langsung dan tidak 
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langsung mengatur pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah, 

yaitu: 

 

a.   Hukum Administrasi Negara (HAN) 

HAN adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada hubungan 

antara administrasi (pemerintah/eksekutif) dengan individu ataupun 

badan hukum. Secara formil, HAN mengulas hal-hal yang dapat atau 

wajib dilakukan serta yang dapat atau wajib untuk tidak dilakukan oleh 

administrasi berdasarkan asas dan peraturan. HAN juga mengulas upaya 

yang dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk melawan 

keputusan administrasi20. 

Hubungan hukum HAN adalah hubungan hukum antara pengguna 

dengan penyedia barang/jasa pada proses persiapan sampai proses 

penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa, dimana PA/KPA 

bertindak sebagai pejabat negara/daerah sehingga semua keputusan yang 

dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah 

atau publik. 

Apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia atau masyarakat) akibat 

keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis 

atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)21.  

                                                           
20 Wibowo, R.A 2015, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa”, Jurnal Integritas, Vol 1, 

No 1, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hal. 41. 
21Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  

Usaha Negara. Pasal 53,“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan 
oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang 
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara….”. 
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b.  Hukum Perdata 

Hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur 

hubungan subjek hukum (orang atau badan hukum) satu dengan subjek 

hukum yang lain, yang menitikberatkan kepada kepentingan 

perseorangan (pribadi) dan memberikan sanksi yang keras atas 

pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata22. Hubungan antara subyek 

hukum yang satu dengan yang lainnya ini, tunduk pada perjanjian yang 

disepakati dalam pengadaan barang/jasa yang disebut kontrak23. 

Hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi 

sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak 

diatur oleh hukum perdata (privaat). 

Dalam kontrak, disepakati hak dan kewajiban para pihak. Pengguna 

barang/jasa berhak menerima hasil pekerjaan melalui PPK, yang 

sebelumnya dilakukan oleh PPHP sesuai dengan isi kontrak. Sedangkan 

PA/KPA wajib membayar harga pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya hak penyedia jasa adalah menerima pembayaran sesuai harga 

kontrak. Sedangkan kewajiban penyedia adalah menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan isi kontrak. Sengketa dalam hubungan hukum privaat, 

diselesaikan di pengadilan umum atau lembaga arbitrase atau alternatif 

penyeselaian sengketa. 

                                                           
22 Ronald G. Salawane.http://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli 
23 Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 22, Kontrak adalah yaitu perjanjian tertulis antara PPK 

dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.  
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c.   Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran 

terhadap undang-undang, kepentingan umum dan barang siapa yang 

melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana akan diancam 

dengan sanksi pidana tertentu. Hukum pidana bersifat publik, walaupun 

pihak korban tidak menuntut atau bahkan para pihak telah membuat 

perjanjian untuk tidak saling menuntut, negara tetap berhak untuk 

menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. 

 

1. Aturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 

Aturan terkait pengadaan barang/jasadi Indonesia, yaitu: 

a.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

b.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

c.   Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 59 Tahun 

2010. 

d.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

e.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Perpres Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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f.   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

g.  Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.  

Selain Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya sebagai 

aturan pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa, terdapat sejumlah regulasi 

lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, 

antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2224 .  

b.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 525 . 

c.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang 

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 326 . 

                                                           
24 UU No 5 Tahun 1999 Pasal 22, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat. 

25 UU No 28 Tahun 1999 Pasal 5, Penyelenggara Negara berkewajiban tidak melakukan KKN, 
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa 
pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan 
imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

26 UU 31Tahun 1999 jo.UU 20 Tahun 2001Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3, ibid. Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan atau perekonomian negara. 
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d.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi. 

e.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. 

f.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

  

C.  Tinjauan Perjanjian Pemborongan 

1.  Pengertian dan Pengaturan tentang Perjanjian Pemborongan  

Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian yang tergolong di 

dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 

1601b KUHPerdata memberikan pengertian tentang Perjanjian Pemborongan, 

yaitu pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (si 

pemberi tugas) untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan harga 

tertentu kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1604 – 1616 KUHPerdata, 

namun ketentuan Pasal 1604 – 1616 hanya sedikit memuat hak-hak dan 

kewajiban dari para pihak27.  

R. Subekti memberikan pengertian tentang perjanjian pemborongan 

pekerjaan  yaitu  suatu  pekerjaan  antara  seorang  (pihak  yang 

memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain, dimana pihak pertama 

mengehendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas 

                                                           
27 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, 

Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 52 
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pembayaran suatu jumlah uang tertentu sebagai harga hasil pekerjaan 

tersebut28.  

Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si 

pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi 

pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima  harga  yang  

telah  ditentukan.  Harga  tertentu  dalam pemborongan ini tidak hanya 

dimaksudkan semata-mata hanya harga yang ditentukan lebih dulu, tidak itu 

saja maksudnya tetapi harus diartikan lebih luas yaitu meliputi harga yang 

dapat ditentukan kemudian. Prestasi harga yang diterima pemborongan dalam 

pemborongan kerja, tergantung pada obyek kerja yang diborongnya29. 

Menurut Komar Andasasmita, Pemborongan merupakan suatu 

perjanjian dimana pihak pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan bagi pemberi tugas dan pemberi tugas mengikatkan diri untuk 

membayar sejumlah harga borongan yang telah ditetapkan30. Munir Fuady, 

memberikan defenisi perjanjian pemborongan adalah merupakan perjanjian 

antara pihak pemborong (kontraktor) dengan pihak pemberi tugas, dimana 

pihak pemborong berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan pihak pemberi tugas berkewajiban membayar harga kontrak 

yang disepakati31.  

                                                           
28 Subekti, Op.Cit., hal. 65. 
29 Yahya, M, Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 258 
30 Komar Andasasmita, Hukum Pemborongan Malakukan Pekerjaan Tertentu Alumni, Bandung, 

1993, hal 10 
31 Munir Fuady, Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 207. 



33 
 

Berdasarkan  pada  beberapa  pengertian  tentang  perjanjian 

pemborongan Djumialdji menyimpulkan beberapa hal yaitu : 

1) Bahwa dalam perjanjian pemborongan pihak-pihak yang terkait adalah 

dua pihak saja yaitu pihak kesatu disebut yang memborongkan. 

2) Pihak kedua disebut pemborong 

3) Bahwa obyek perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya (het 

maken van werk) 

4) Dalam perjanjian pemborongan diatur pula tentang jangka waktu 

penyelesaian,  masalah  pembayaran  dan  hal-hal  yang  timbul 

karenanya32.  

Bab VII a Buku III KUHPerdata berjudul “Perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan” itu di dalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu : perjanjian 

kerja, perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan Jasa. Ketiga 

perjanjian tersebut memiliki persamaan yaitu pihak yang satu melakukan 

pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Sedangkan perbedaan 

antara ketiganya yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsur 

subordinasi, sedangkan pada perjanjian pemborongan dan perjanjian 

menunaikan jasa ada koordinasi. 

Perbedaan antara perjanjian pemborongan dengan perjanjian 

menunaikan jasa, yaitu bahwa dalam perjanjian pemborongan berupa 

                                                           
32 Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 4-5. 
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mewujudkan  suatu  karya  tertentu  sedangkan  dalam  perjanjian menunaikan 

jasa berupa melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya33.  

 

 

 

 

2.  Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan  

Di dalam perjanjian pemborongan bangunan terdapat pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses pemborongan bangunan yang merupakan unsur-

unsur dalam perjanjian pemborongan bangunan. Unsur-unsur tersebut adalah: 

a.  Pemberi kerja (bouwheer/principal) 

Pemberi tugas dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi 

pemerintah atau swasta. Tugas dari prinsipal ini adalah memeriksa dan 

menyetujui hasil pekerjaan pemborong, menerima hasil pekerjaan serta 

membayar harga pekerjaan34  

b.  Perencana 

Perencana dapat dari pihak pemerintah ataupun swasta (konsultan 

perencana). Perencana merupakan peserta namun bukan merupakan 

pihak dalam perjanjian. Perencana hanya mempunyai hubungan hukum 

dengan si pemberi kerja yang ditentukan atas dasar perjanjian tersendiri, 

diluar perjanjian pemborongan. Hubungan kerja antara perencana dengan 

                                                           
33 Ibid, hal 5 
34 Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 

1982, hal. 55. 
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pemberi kerja pada pokoknya adalah bahwa perencana bertindak sebagai 

penasehat dan sebagai wakil boowheer dan melakukan pengawasan 

mengenai pelaksanaan pekerjaan35.  

c.  Pemborong (kontraktor) 

Pemborong dapat perorangan, badan hukum, swasta maupun pemerintah. 

Tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai bestek dan 

menyerahkan pekerjaan. 

d.  Pengawas 

Pengawas atau direksi bertugas sebagai pengawas atau mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pemborong. Pengawas memberikan 

petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan  

waktu  pembangunan  berlangsung  dan  akhirnya membuat penilaian dari 

pekerjaan atau penilaian kesempurnaan pekerjaan. 

Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase 

pelaksana pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadap 

pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi ini ada 

selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis 

dalam perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya 

pemberi tugas yang berwenang untuk menangani36.  

Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pihak-pihak yang 

terkait dalam perjanjian adalah : 

                                                           
35 Mukumoko, JA, Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, CV. Gaya Media Pratama, 

1986, hal. 2 
36 Djumialdji, Op. Cit, hal 7-12 
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a)  Pengguna barang/jasa 

 Pengguna barang/jasa adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan 

unit kerja/proyek tertentu; 

b)  Penyedia barang/jasa 

 Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan  

yang  kegiatan  usahanya  menyediakan barang/layanan jasa. 

 

3.  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam Perjanjian Pemborongan  

Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa 

adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, kewajibannya 

adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat 

oleh pihak perencana dan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah 

dibuat dalam perjanjian. Hak pihak pemborong dan konsultan perencana 

adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang 

memborongkan pekerjaan. 

Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban 

konsultan adalah merencanakan pelaksanaan, membuat bestek yaitu uraian 

tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang ditetapkan disertai gambar, 

sekaligus mengawasi proses pekerjaan oleh pemborong sesuai dengan 

besteknya dan klausul dalam perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak di atas 

bisa disebut juga sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, 
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sementara hak dan kewajiban  tambahan  diatur  secara  khusus  dalam  

perjanjian pemborongan37.  

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik, hak pada satu pihak 

merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para 

pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang atau jasa dan 

penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. 

 

 

 

                                                           
37 Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya 

Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 19. 
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