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MOTTO 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi oarng-orang khusyu’. 

(Qs. Al-Baqarah:45) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila 

kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 

Berharap. 

(Qs. Alam Nasyroh:6-8) 

Batu Ujian selalu datang untuk menghantam , Tangkislah dengan 

penyejuk indahnya kesabaran. (EP) 

Berjalan 1000  km Dalam kehidupan, Awalilah jalanmu dengan satu 

langkah untuk memulai. (EP) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa serta rasa 

syukur ku Kepada Allah SWT, Karya tulis sederhana ini ku 

persembahkan untuk: 

 Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan tuntunan menjali 

hidup 

 Bapak Ibu ku tercinta atas doa, Semangat, perjuangnnya serta 

pengorbanan yang telah diberikan Allah. 

 Simbahku tersayang 

 Kakakku Zuliyanti, Nurfadli, Dan Adikkku tercinta Dimas 

Firmansyah  

 Sahabat-sahabat serta semua pihak yang telah meberi kasih 

sayang kepadaku 

 Suamiku nantinya 

 Almamaterku. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdullilah kepada sang pencipta Allah 

SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehinnga penulis dapat 

menyelsaikan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK KONTRUKSI) 

GEDUNG BANGSAL C&D RS. ORTOPEDI (Prof. DR. R. SOEHARSO) 

SURAKARTA DENGAN  PT. BUMI MAS PERDANA” 

Sekripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana 

dalam ilmu hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat 

penulis selesaikan karena pembimbing, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. 

Oleh Karen itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat serta Hidayah-Nya  

2. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Ibu Nuswardhani S.H, S.U selaku pembimbimg I yang telah ikhlas dan sabar 

meluangkan waktunya untuk membimbing dab mengarahkan penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Bapak Darsono S.H, M.Hum selaku pembimbing II dan mengarahkan penulis 

untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehinnga skripsi ini selesai. 

5. Seluruh Staf tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam urusan 

birokasi dalam hal perkuliahan. 

6. Bapak Rachmadi ST, selaku kepala teknik di RS. Ortopedi  

7. Bapak Dwi purnomo, S.T selaku pelaksana struktur dan seluruh staf karyawan 

PT. Bumi Mas perdana. 

8. Bapak dan Ibu tersayang, Beliaulah yang pantas menerima ucapan 

terimakasih  yang pertama yang selalu memberi semangat, dukungan matiriil 

dan spiritual, selalu memberi bimbingan, arahan  yang selalu mendoakan 

penulis tanpa penulis minta dan memberi curahan kasih sayang yang mengalir 

bagai lautan yang takkan pernah keruh, dan memperjuangkan masa depan 

penulis dengan segala kemampuanya dan rela berkorban apa saja demi 

kebahagiaan penulis , karena beliaulah penulis bisa berada disini dan masih 

sanggup bertahan menjali kehidupan ini, beliau semangat terbesar dalam 

hidup ku. Terikasih untuk semuanya penulis tidak bisa membalas semua 

kebaikan dan kasih sayangnya yang beliau berikan. Hanya bisa mendoakan 

lindungilah beliau dari kejahatan. Fitnah dan hina’an. Jagalah beliau 
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selayaknya beliau menjaga penulis berilah kesehatan dalam setiap hembusan 

nafasnya, Berkatilah beliau atas Rahmu Allah…… 

9. Keluarga tercinta kakaku Zuliyanti serta suaminya, kakaku Nufadli serta 

istrinya, terimakasih atas do’anya dan Tiga keponaanqu yang menjadi 

semangat. 

10. Untuk Simbahku tinggal satu-satunya Mbah Ami makasih doanya < semoga 

selalu di beri kesehatan. 

11. Teman seperjuangan dari awal masuk hingga selesai kuliah selama 4 tahun 

menjalin kebersamaan bersama suka dan duka yang penulis lalui dengan Ulfa 

mar’atus Sholeha dan Nur Annisa Zahro, makasih atas berbagi Ilmu, 

pengalaman dan kebersaanya selama ini friends. 

12. Keluarga kecil ku Kost “ORIZE”  (Mbk Eka,Yusroh, Desi, Betty, mbk Arik,) 

13. Teman satu Angakatan khususnya angkatan 2008 FH, terutama untuk ( puput, 

Aini, vici, Nora, Woro, Yanti, Risma, Agnes,Gesa, Dewi, Intan, Agus, Wuri 

dll) Terikasih atas dukungannya. 

14. Terimakasih buat Mz Pram yang pernah hadir dalam kehidupanku. 

Terimakasih atas semangat dan bantuannya>Don’t For Get me!! Semangat 

ya.....Jangan berkecil hati telah mengenal sosok seperti ku!! Maaf atas 

Emosiqu sesaat bisa mengakhiri semua, mungkin Inilah jalan yang terbaik 

untuk kita. 

15. Keluargaku ke 3 MENWA 916 sambernyawa terimakasih untuk didik anya 

dan Ilmu yang di berikan, banyak pengalaman yang penulis dapatkan disini 
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yang tak kan bisa dilupakan selama menempuh masa perjuangan dari awal 

masuk hingga saat ini rasa kekeluargaan yang masih terasa.(Mela, Maria, 

Ndan Udin, ops dwi, bayu, Iskandar, Siti, Titik, Goni, Wahyu, Haryo, Ndan 

Topik, Wadan Taufik) semuanya maksih atas Motivasi semangatnya yang di 

berikan selama ini. 

16. Sahabat-sahabat sejatiku (Gea, mz wahyu, mbk shinta, Miswah, Erna) 

17. Kawan-kawan dunia maya, makasih atas humorisnya canda tawanya untuk 

membantu menyelesaikan skripsi ini! Terutama si Eko yang selalu mengisi 

hari-hari ku dengan semangat baru. 

18. Mantan-mantan kekasihku yang masih baik dan peduli makasih atas 

dukunganya! 

19. Spesial persembahan Buat Suamiku nantinya yang masih tahap pencariaan 

yang belum di pertemukan Oleh Allah SWT. 

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan 

skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik dan 

berlimpah. 

Surakarta, Juli 2012 

Penulis 

 

Endang Purwanti 
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Abstraksi 
Endang Purwanti , Nim : C100 080 110, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, Th 

2012, Judul : “TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN 

PERJANJIAN (KONTRAK KONTRUKSI) GEDUNG BANGSAL C&D RS. 

ORTOPEDI (Prof. SOEHARSO) SURAKARTA DENGAN  PT. BUMI MAS 

PERDANA” 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perjanjian Pemborongan, mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang timbul 

dan mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum yang timbul dalam perjanjian 

pemborongan C & D Rs. Ortopedi(Prof. Soeharso) Surakarta. 

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dimana keberadaan 

status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari 

pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta 

kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan 

harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya.  

   Sebagai lembaga kesehatan, Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. Soeharso 

Surakarta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam pnyembuhan 

penyakitnya maupun penanganan yang membutuhkan kesiapan yang mendadak. 

Sejak berdirinya di tahun 1951 dengan nama Balai Pembangunan Penderita Cacat 

(Rehabilitasi Centrum) yang pertama di Indonesia. Dengan terbitnya SK Menteri 

Sosial RI Nomor 55/HUK/2003, tanggal 23 Juli 2008 nama PRSBD "Prof. Dr. 

Soeharso" Surakarta diubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

(BBRSBD) "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta sampai sekarang. Hingga saat ini, 

Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. Soeharso Surakarta telah menjadi rumah sakit 

besar dan terpercaya di kalangan masyarakat dan menjadi rujukan terkait dengan 

penanganan penyakit tulang dan cacat. Maka dalam hal ini ada penambahan 

gedung rumah sakit untuk menambah pelayanan kepada masyarakat Dalam 

Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Paket Pekerjaan Kontruksi: Pekerjaan Belanja 

Moda Gedung Dan Bangunan Berupa Pembangunan Gedung Bangsal Perawatan C 

dan D pada RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, Nomor : PL.01.02.6963 

Tanggal : 12 Juli 2011. Para pihak dalam perjanjian pemborongan RS Ortopedi 

Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, dan PT. BUMI MAS PERDANA, melakukan 

perjanjian pemborongan gedung bangsal,Adapun sifat dalam perjanjian ini adalah 

kontrak kerja yang sifatnya kontrak kerja lump sum yaitu jenis kontrak kerja 

kontruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 

jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam 

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia jasa. 

 

Kata kunci : Perjanjian pembangunan, kontrak Kontruksi, pemborongan gedung. 




