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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat 

dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin 

secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung 

partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan 

secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. 

Perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam masa pembangunan 

sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

hukum. Perkembangan hukum yang dimaksudkan serasi dengan adanya 

perjanjian-perjanjian yang dipergunakan sehari-hari. Hukum Perjanjian 

merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari. Terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah saat ini, 

ditambah dengan kemajuan khususnya di bidang konstruksi yang 

mengakibatkan pesatnya hubungan antara orang yang satu dengan yang 

lainnya. Hubungan tersebut diwujudkan melalui hubungan hukum yang 

merupakan perjanjian, khususnya perjanjian pemborongan pekerjaan.
1
 

Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum 

merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (bouwrecht). 
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Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang 

didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan 

adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, 

baik yang bersifat perdata maupun publik.
2
 

Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan manusia 

sebagai tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu rumah 

digunakan untuk menunjang kenyaman pemilik rumah agar terasa nyaman dan 

aman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 

tentang Perumahan dan Pemukiman mendefinisikan bahwa: “Rumah adalah 

bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 

pembinaan keluarga”. Sering kali saat kondisi rumah sudah lama dipakai dan 

mengalami kerusakan sudah sepatutnya rumah dirawat dengan baik agar 

fungsi nyaman dan aman tetap terjaga, ini menandakan sudah waktunya 

membangun atau merenovasi rumah. Tak melulu soal kerusakan, renovasi 

juga dilakukan sebagian orang yang ingin memperluas rumah atau 

memperbaiki bagian rumah. Dalam hal ini renovasi rumah adalah merombak, 

memperluas atau memperbaharuinya agar sesuai dengan perubahan-perubahan 

kebutuhan di dalam keluarga. 

Pada umumnya, masyarakat Indonesia yang melakukan pembangunan 

rumah dengan menggunakan jasa kontraktor. Dasar seseorang membangun 

atau renovasi rumah melalui kontraktor adalah biaya, estimasi waktu, kualitas, 
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kepercayaan, dan pelayanan. Dalam pelaksanaannya sebelum dikerjakannya 

pembangunan atau renovasi rumah antara para pihak telah melakukan 

perjanjian dan telah sepakat untuk membuat dan menandatangani surat 

perjanjian kerjasama (Kontrak). 

Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Akibat hukum suatu perjanjian kerjasama pada dasarnya lahir 

dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan 

kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu 

bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban 

ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, 

kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun 

sebaliknya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, 

begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak 

pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan 

dari pada suatu perjanjian kerjasama (kontrak) itu sendiri. 

Namun banyak terjadi di dalam masyarakat yang tidak melaksanakan 

kewajiban sesuai dengan perjanjian yaitu dalam suatu perjanjian kerjasama 

antara kontraktor dan pemilik rumah dalam melakukan pembangunan atau 

renovasi rumah tinggal, yang mana antara kontraktor dengan pemilik rumah 

sepakat untuk membuat dan melakukan perjanjian kerjasama yang telah 

ditandatangani oleh para pihak. Kontraktor yang melakukan perjanjian 

kerjasama dengan pemilik rumah, awalnya perjanjian tersebut telah 
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dilaksanakan dengan baik, bahwa atas selesainya pekerjaan pembangunan oleh 

kontraktor telah diserahterimakan dengan baik dan ditempati oleh pemiliknya. 

Atas selesainya pekerjaan yang dilakukan kontraktor sesuai dengan perjanjian 

tersebut, pemilik rumah masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar 

kepada kontraktor sebesar Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), 

sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 364.000.000,- (Tiga Ratus Enam 

Puluh Empat Juta Rupiah) dan pembayaran yang telah diterima sebesar  

Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ditambah Addendum 

pekerjaan (dibulatkan) sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta 

Rupiah) dan kendati telah dilakukan penagihan secara lisan maupun tulisan 

sebanyak 3 kali tidak ada tanggapan. Maka kontraktor dan pemilik melakukan 

perjanjian yang isinya sanggup melunasi kekurangan pembayaran 

pembangunan rumah dalam perjanjian sebesar Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua 

Puluh Juta Rupiah), dengan jaminan rumah atau mobil Fortuner Nomor Polisi 

AD-8414-VB. Namun sampai jatuh tempo pemilik rumah tidak melakukan 

pembayaran maka pemilik rumah dapat dikatakan wanprestasi karena tetap 

tidak mau membayar kekurangan dalam perjanjian dan tidak ada respon atau 

itikad baik sama sekali, maka kemudian kontraktor mengajukan tuntutan ganti 

rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi terhadap pemilik rumah 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik 

melakukan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul: “PROSES 

PENYELESAIAN PERKARA RENOVASI RUMAH ANTARA 
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KONTRAKOR DENGAN PEMILIK RUMAH (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembahasan agar lebih 

terarah dan lebih efisien dapat dirumuskan masalah oleh penulis sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Proses Penyelesain Perkara Renovasi Rumah Antara 

Kontraktor Dengan Pemilik Rumah di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Pada 

Perkara renovasi rumah antara kontraktor dengan pemilik rumah di 

Pengadilan Negeri Surakarta? 

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara 

Renovasi Rumah antara Kontraktor dengan Pemilik Rumah di Pengadilan 

Negeri Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian tindakan untuk mengetahui yang belum diketahui oleh orang 

lain, sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki 

tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses penyelesain perkara renovasi rumah antara 

kontraktor dengan pemilik rumah di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

pada perkara renovasi rumah antara kontraktor dengan pemilik rumah di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas 

perkara renovasi rumah antara kontraktor dengan pemilik rumah di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, 

sehingga setiap peneliti mempunyai statemen dan jumlah yang berbeda 

mengenai manfaat penelitian.
3
 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan 

memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya 

dalam proses penyelesaian perkara renovasi rumah antara kontrakor 

dengan pemilik rumah di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum perdata 

tentang proses penyelesaian perkara renovasi rumah antara kontrakor 

dengan pemilik rumah, sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang timbul dalam masyarakat. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang hukum perdata khususnya mengenai proses penyelesaian perkara 
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Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 90. 
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renovasi rumah antara kontrakor dengan pemilik rumah, sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti. 

 

E. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.
4
 Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian 

seperti yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode 

normatif. Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum 

dan asas dalam hukum. Yang menjadi objek penelitian adalah proses 

penyelesaian perkara renovasi rumah antara kontraktor dengan pemilik 

rumah di Pengadilan Negeri.  

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan 

subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
5
 Penulis berupaya 

menggambarkan dan menganalisis proses penyelesaian perkara renovasi 

rumah antara kontrakor dengan pemilik rumah. 

                                                             
4
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 4. 
5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian terdiri 

dari: 

a. Data Sekunder 

Bahwa untuk mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

b) Yurisprudensi. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai 

bahan tambahan dari bahan hukum primer merupakan buku-buku 

atau literatur, jurnal makalah mengenai proses penyelesaian 

perkara renovasi rumah antara kontrakor dengan pemilik rumah. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan 

lokasi berada di wilayah Surakarta sehingga mudah dijangkau oleh 

penulis selama mengerjakan penelitian. 



9 

 

 
 

b. Subyek Penelitianya 

Yang menjadi subyek penelitian adalah hakim pada Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan berguna untuk mencari data sekunder dengan cara 

mencari, menghimpun, mempelajari data-data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan berguna untuk mencari data primer yang terdiri dari: 

1) Daftar Pertanyaan 

Harus dipersiapkan lebih dulu sebelum melakukan wawancara, 

pertanyaan dibuat sesuai dengan judul yang telah ditentukan yaitu 

berkaitan dengan proses penyelesaian perkara renovasi rumah 

antara kontrakor dengan pemilik rumah di Pengadilan Negeri. 

Bahwa daftar pertanyaan berguna untuk mengetahui pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan agar tidak terjadi pengulangan 

pertanyaaan saat melakukan wawancara dan meminimalisir 

kesalahan dalam memahami jawaban dari narasumber. 

2) Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai 

orang yang ditanya. Dalam penelitian ini penulis melakukan 
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wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian 

dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Negeri Surakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisi data 

secara kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang menjadi putusan 

pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku kepustakaan, yurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan 

dengan proses penyelesaian perkara renovasi rumah antara kontrakor 

dengan pemilik rumah di Pengadilan Negeri, yang kemudian akan 

dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan 

yang berupa pendapat respondensi, kemudian dilakukan pengumpulan dan 

penyusunan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat dicari 

pemecahan yang terakhir diambil kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, 

maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Hukum 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Renovasi rumah antara kontraktor dan 

pemilik rumah 

1. Pengertian Kontraktor 

2. Pengertian Pemilik Rumah 

3. Pengertian Renovasi Rumah. 

4. Perjanjian antara Kontrakor dengan Pemilik Rumah 

5. Hak dan Kewajiban antara Kontraktor dan Pemilik Rumah 

6. Tentang Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan atas 

Wanprestasi 

7. Ganti Rugi  

B. Tinjauan Umum Tentang Proses  

1. Menyusun Gugatan 

2. Pengajuan Gugatan 

3. Pemanggilan Para Pihak 

4. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan 

a. Usaha Perdamaian 

b. Pembacaan Gugatan Penggugat 

c. Jawaban Tergugat 

d. Replik 

e. Duplik 

f. Pembuktian 

1) Pengertian Pembuktian 

2) Beban Pembuktian 
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3) Penilaian Pembuktian 

4) Alat Bukti 

5) Kesimpulan Pembuktian 

5. Putusan Hakim 

a. Pengertian Putusan Hakim 

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

c. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan 

d. Alasan Putusan Hakim 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Penyelesain Perkara Renovasi Rumah Antara Kontraktor 

dengan Pemilik Rumah di Pengadilan Negeri Surakarta 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan 

Putusan pada Perkara Renovasi Rumah antara Kontraktor 

dengan Pemilik Rumah di Pengadilan Negeri Surakarta. 

C. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara 

Renovasi Rumah antara Kontraktor dengan Pemilik Rumah di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 


