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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya perdagangan dan persaingan usaha baik dalam skala 

kecil maupun global, menimbulkan banyak pelaku usaha saling bersaing satu 

sama lain dalam mengejar keuntungan yang kompetitif. Selain itu para pelaku 

usaha juga bersaing mengembangkan perusahaannya demi mencapai tujuan 

yang diinginkan dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam hal ini, segala 

bentuk perbuatan hukum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang 

semakin memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan 

mencapai hasil yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Perjanjian dan 

pelaksanaan asas-asasnya merupakan hal yang sangat penting jika nantinya 

terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian atau terjadi 

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan salah 

satu pihak baik produsen maupun konsumen.  

Menurut R. Subekti, perjanjian didefinisikan sebagai suatu peristiwa 

dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini menimbulkan suatu 

hubungan antara dua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya.
1
 Sedangkan definisi perjanjian menurut Sudikno 

Mertokusumo, adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih 
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berdasarkan kata sepakat dalam menimbulkan akibat hukum. Artinya, kedua 

pihak tersebut sepakat dalam menentukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah 

yang mengikat mereka untuk dilaksanakan dan dipatuhi. 

Namun pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak 

jarang terjadi sengketa bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah litigasi 

akibat sengketa yang terjadi di antara kedua pihak dan tidak menemukan titik 

temu. Bentuk-bentuk sengketa yang dapat timbul dari sebuah perjanjian 

adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.  

Dalam perkara ini, pemborong melakukan perjanjian konstruksi 

sebesar 3 milyar dengan PT. Mumpuni dalam pembangunan Gedung 

Kesehatan Rawat Inap RSUD Sukoharjo milik RSUD Sukoharjo yang dibiayai 

menggunakan Dana APBD oleh Pemkab Sukoharjo. Perjanjian kerja sama 

pembangunan gedung tersebut ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014. 

Namun dalam proses berjalannya pembangunan gedung, terjadi kendala 

karena pemborong harus mengeluarkan dana pribadi sendiri untuk keperluan 

pembangunan gedung, padahal dari pihak PT. Mumpuni sudah mendapat uang 

muka dari pihak RSUD, namun dana tersebut tidak diberikan kepada 

pemborong, sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi pemborong. 

Pemborong merasa dirugikan sebab dana yang diterima dari PT. Mumpuni 

lebih kecil dibanding dana pribadi yang pemborong keluarkan untuk 

pembangunan gedung, yang mengakibatkan pemborong mengalami kerugian 

sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Kemudian ditambah lagi, secara sepihak 

dan tanpa hak dan melawan hukum, PT. Mumpuni tanpa persetujuan 

pemborong mengambil alih pekerjaan konstruksi yang masih dalam 
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wewenang pemborong, dan pihak RSUD pun mengetahui hal tersebut namun 

diam saja.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pemborong mohon kepada Pengadilan 

Negeri Sukoharjo menyatakan bahwa tindakan PT. Mumpuni merupakan 

perbuatan melawan hukum, dan menyatakan kesepakatan nilai kontrak kerja 

konstruksi cacat hukum, serta menghukum PT. Mumpuni dan Pihak RSUD 

untuk membayar kepada penggugat seluruh kerugian materiil sebesar  

Rp 410.615.125,-.  

Secara konsepsional, perjanjian kerjasama pembangunan gedung 

merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak berkepentingan dalam 

hal bekerja sama untuk memperoleh tujuan masing-masing. Bahwa bentuk 

perjanjian konstruksi pembangunan gedung biasanya dilakukan antara 

pemerintah dengan swasta.
2
 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa 

tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti 

kerugian.
3
  

Dalam kasus ini maka tindakan PT. Mumpuni maupun pihak RSUD 

Sukoharjo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak 

subyektif penggugat, sebab telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar 

dan juga telah tanpa hak dan melawan hukum secara sepihak tanpa 

persetujuan penggugat mengambilalih pekerjaan konstruksi yang masih dalam 

                                                 
2
Zainal Asikin, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan 

Infrastruktur Publik,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No.1, (Februari, 2013), hlm. 59-60 
3
R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, hlm. 346 
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kewenangan penggugat, dan pihak RSUD Sukoharjo mengetahui hal tersebut 

membiarkan begitu saja sehingga menimbulkan kerugian kepada pemborong. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih 

lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 

memutus sengketa perbuatan melawan hukum ini terhadap perjanjian, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Proses 

Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan 

Pembangunan Gedung antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang 

Diambil Alih Secara Sepihak.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap 

perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung 

antara PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak? 

2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan 

hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 

pemborong yang diambil alih secara sepihak? 

3. Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan hakim dalam perkara 

perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara 

PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan 

pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil 

alih secara sepihak. 

2. Untuk mendeskripsikan hakim dalam menentukan putusan atas perbuatan 

melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. 

Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak. 

3. Untuk menjelaskan tentang akibat hukum setelah adanya putusan hakim 

dalam perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan 

gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara 

sepihak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi penulis, 

bagi masyarakat, maupun bagi ilmu hukum.  

1. Bagi Penulis 

Untuk dijadikan wahana bagi penulis dalam mengembangkan 

penalaran, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu hukum khususnya dalam proses penyelesaian 

perkara perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan 
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gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara 

sepihak. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk membantu serta memberikan tambahan pengetahuan 

terhadap masyarakat tentang proses penyelesaian perkara perbuatan 

melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. 

Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya 

mengenai penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum atas 

pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong 

yang diambil alih secara sepihak, sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti dan peneliti selanjutnya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis. Pendekatan yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara mengkaji dan menganalisa menggunakan studi kepustakaan. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan aspek-aspek hukum, asas dan 

kaidah hukum mengenai perkara perbuatan melawan hukum atas 
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pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong 

yang diambil alih secara sepihak. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, 

dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang 

terkait proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum atas 

pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan pemborong 

yang diambil alih secara sepihak di Pengadilan Negeri Sukoharjo.  

3. Sumber Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Dalam penelitian kepustakaan, untuk mendapat data sekunder 

dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4
  

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan antara lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Yurisprudensi 

                                                 
4
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8 
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2) Bahan Hukum Sekunder, berupa penunjang yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa 

literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan 

lain yang berhubungan dengan perkara perbuatan melawan hukum 

atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 

pemborong yang diambil alih secara sepihak. 

b. Penelitian Lapangan 

Dalam penelitian lapangan, untuk mendapat data primer 

dengan melalui: 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan 

bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perkara perbuatan 

melawan hukum atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. 

Mumpuni dan pemborong yang diambil alih secara sepihak. 

2) Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan  

melalui: 
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a. Penelitian Kepustakaan 

Diperoleh dengan melalui pengumpulan data dengan mempelajari 

kedua bahan hukum tersebut di atas, baik bahan hukum primer yaitu 

KUHPerdata dan Yurisprudensi maupun bahan hukum sekunder. 

b. Penelitian Lapangan 

Diperoleh dengan melalui metode wawancara yaitu cara memperoleh 

data dengan mengajukan pertanyaan percakapan yang dilakukan oleh 

kedua pihak, pewawancara (penulis) yaitu yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

5. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis 

data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat 

khusus atau individual.
5
 Data-data yang diperoleh dari studi pustaka 

dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara data primer yaitu 

data penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi yang berkaitan 

dengan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dipadukan 

dengan pendapat responden di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan 

secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan 

yang ada yakni terkait penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum 

                                                 
5
Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, hlm. 242 
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atas pelaksanaan pembangunan gedung antara PT. Mumpuni dan 

pemborong yang diambil alih secara sepihak, dicari pemecahannya yang 

kemudian dapat ditarik kesimpulan.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Penulisan  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Perjanjian Konstruksi 

1. Pengertian Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gedung 

2. Pengertian Peralihan Hak Konstruksi Pembangunan 

Gedung 

3. Pihak-Pihak dalam Konstruksi Pembangunan Gedung 

4. Perjanjian antara Para Pihak dalam Pembangunan Gedung 

5. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian 

Konstruksi Pembangunan Gedung 
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6. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Perbuatan Melawan 

Hukum 

7. Ganti Rugi 

B. Tinjauan tentang Proses Penyelesaian Perkara  

1. Penyusunan Gugatan 

2. Pengajuan ke Pengadilan Negeri 

3. Pemanggilan Para Pihak 

4. Proses Pemeriksaan 

a. Usaha Perdamaian 

b. Pembacaan Gugatan 

c. Jawaban 

d. Replik 

e. Duplik 

5. Pembuktian 

a. Pengertian Pembuktian 

b. Beban Pembuktian 

c. Alat Bukti 

d. Kesimpulan Pembuktian 

6. Putusan 

a. Pengertian Putusan 

b. Macam-Macam Putusan Hakim 

c. Pertimbangan Hakim 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian terhadap 

Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan 

Pembangunan Gedung antara PT. Mumpuni dan Pemborong 

yang Diambil Alih Secara Sepihak. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan dalam 

Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan 

Pembangunan Gedung Antara PT. Mumpuni dan Pemborong 

yang Diambil Alih Secara Sepihak. 

C. Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Hakim dalam Perkara 

Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pembangunan 

Gedung antara PT. Mumpuni dan Pemborong yang Diambil 

Alih Secara Sepihak. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


