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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perjanjian untuk 

melaksanakan suatu pembangunan dengan persyaratan tertentu yang 

dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dengan pihak kedua 

sebagai pelaksana pembangunan. Kontrak kerja konstruksi adalah suatu 

dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa 

dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan 

konstruksi yang dimaksud disini seperti pembangunan jalan raya, 

jembatan, pondasi, dermaga, bandara, dan sebagainya.
1
 

Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa 

dan pihak penyedia jasa bisa dikatakan sah karena adanya kesepakatan 

dari kedua belah pihak. Kesepakatan adalah pernyataan yang dikatakan 

antara para pihak. Kesepakatan yang dibuat dalam kontrak kerja 

konstruksi akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya adalah 

timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila didalam 

suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ada hak dan kewajiban yang 

tidak bisa terpenuhi oleh salah satu pihak, maka bisa dikatakan salah satu 

                                                           
1
 Dinda anna zatika, hamzah, depri liber sonata, “tinjauan yuridis perjanjian konstruksi 

pembangunan jalan tol antara Pt hutama karya (persero) dan Pt waskita karya (persero) Tbk”. 
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pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya.
2
 

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi terdapat juga akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa atas perjanjian/kontrak yang telah disepakati, yang dimana pihak 

penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

konstruksi yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak 

pengguna jasa, sedangkan pihak pengguna jasa berhak atas suatu 

pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh pihak penyedia jasa.  

kontrak kerja konstruksi harus dibuat secara tertulis, karena selain 

ditujukan untuk pembuktian, kontrak kerja konstruksi juga mengandung 

resiko yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Kontrak 

kerja konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan 

sebagaimana ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata.
3
 Maka dari itu kontrak 

kerja konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, yang 

dimana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur 

dalam kontrak. Sehingga kontrak/perjanjian dalam suatu kegiatan jasa 

konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan konstruksi.
4
 

Kontrak kerja konstruksi temasuk bagian dari perjanjian 

pemborongan. Didalam KUHPerdata perjanjian pemborongan dikenal 
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dengan istilah pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan adalah 

persetujuan dari pihak pemborong yang telah mengikatkan diri untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain dengan harga yang 

telah ditentukan. Ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUHPerdata 

berlaku pada perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah 

maupun proyek-proyek swasta. Perjanjian pemborongan diatur didalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mulai dari Pasal 1601 dan 

Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616.
5
 

Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap, 

artinya ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian pemborongan dalam 

KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian 

pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat 

membuat sendiri ketentuan-kentuan perjanjian pemborongan asalkan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang.
6
 

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek yang mempunyai 

harga borongan yang besar biasanya dibuat secara tertulis dan dalam 

bentuk model-model formulir tertentu, yang isinya ditentukan secara 

bersama antara pihak pertama sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua 

sebagai pelaksana bangunan yang berdasarkan pada peraturan standar 

baku yaitu A.V.1941 (Algemene Voorwuarden Voor De Uitvoering Bij 

Aanneming Van Openhare Werken 1941).
7
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Seperti perjanjian yang dibuat oleh PT Indocali Plast dengan CV 

Gendeng Mas, disini pihak pengguna jasa PT Indocali Plast dan pihak 

penyedia jasa CV Gendeng Mas membuat perjanjian pemborongan secara 

tertulis dan membuat ketentuan secara bersama. Ketentuan-ketentuan yang 

telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut termasuk ketentuan yang 

wajar dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keasusilaan, juga 

undang-undang.  

Didalam isi perjanjian/kontrak antara PT Indocali Plast dengan CV 

Gendeng Mas ini terdapat ruang lingkup pekerjaan yaitu pembangunan 

suatu pondasi pabrik produksi tas yang akan didirikan didaerah Kabupaten 

Karanganyar. Selain itu juga terdapat perencanaan pekerjaan, harga 

kontrak borongan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, pembayaran dan 

sebagainya. Isi perjanjian/kontrak itulah yang akan dijadikan aturan 

selama berlangsungnya hingga selesainya kontrak kerja kontruksi antara 

PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas.  

Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi masih saja 

sering terjadi permasalahan, baik permasalahan yang disebabkan oleh 

pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa. Menurut Direktorat 

Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Indonesia, ada berbagai faktor pontensial penyebab permasalahan 

hukum dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, permasalahan 

tersebut dikelompokan dalam 3 aspek yaitu, pertama aspek teknis, berupa 

faktor perubahan lingkup pekerjaan, faktor kekurangan material, dan 

faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan 
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spesifikasi teknis. Kedua aspek waktu, berupa faktor percepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan, dan faktor keterlambatan waktu penyelesaian 

pekerjaan. Ketiga aspek biaya, berupa faktor penghematan anggaran, dan 

faktor keterlambatan pembayaran.
8
 

Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi 

antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas ini, terdapat beberapa 

permasalahan hukum yang terjadi. Permasalahan pertama yang terjadi 

dalam kontrak kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV 

Gendeng Mas ini yaitu tentang penyelesaian pekerjaan pembuatan pondasi 

pabrik yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa melebihi batas waktu 

pengerjaan pekerjaan, yang seharusnya pihak penyedia jasa menyelesaikan 

pekerjaan pengurukan tanah pondasi pabrik selama 75 hari tetapi 

pekerjaan pembangunan pondasi pabrik yang dilakukan pihak penyedia 

jasa itu baru selesai setelah tanggal yang diperjanjikan didalam 

kontrak/perjanjian.  

Permasalahan kedua yaitu terjadinya pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan besteknya atau tidak sesuai dengan gambarnya, yang dimana 

ketentuan ukuran dari pondasi pabrik itu mempunyai volume ketinggian 

rata-rata sekian tetapi pihak penyedia jasa melakukan pengurukan tanah 

pondasi pabrik kurang dari ukuran volume tinggi yang telah ditentukan 

dan dijelaskan didalam gambar. Hal itu disebabkan karena kurangnya 

pengawasan dari pihak pengawas yang ditunjuk oleh pihak PT Indocali 

Plast. 
                                                           
8
 http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html, diakses pada tanggal 28 maret 

2019 pukul 15.40 WIB. 
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Permasalahan di atas bisa dilihat, isi dari perjanjian pemborongan 

atau kontrak kerja konstruksi sangatlah penting untuk dicermati, dipahami, 

dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang terlibat 

didalamnya, karena didalam isi perjanjian pemborongan mengandung 

aspek hukum yang berdampak hukum bila para pihak lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya perjanjian pemborongan 

antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa ini akan memberikan 

kepastian hukum para pihak.  

Dari permasalahan yang terjadi diatas maka perlu pentingnya 

melakukan pembahasan penelitian dibidang kontrak konstruksi, dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab hukum para pihak 

yang terlibat didalam kontrak kerja konstruksi antara PT. Indocali Plast 

dengan CV. Gendeng Mas atas kesalahan yang telah dilakukan oleh 

masing-masing pihak. Selain itu pentingnya melakukan pembahasan di 

bidang kontrak konstruksi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang sering menimbulkan permasalahan dibidang kontrak konstruksi 

padahal selama ini pemerintah telah memperhatikan khusus tentang 

pekerjaan konstruksi ini dengan sering memperbaharui peraturan 

perundang-undangan tentang kontrak konstruksi, dan tidak kalah 

pentingnya melakukan pembahasan dibidang konstruksi ini adalah untuk 

mengetahui aspek-aspek hukum apa saja yang harus dipatuhi dalam 

kontrak konstruksi. 

Maka dari itu, disini penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dibidang kontrak konstruksi, dengan alasan masih banyaknya 
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permasalahan hukum yang sering terjadi didalam pelaksanaan kontrak 

konstruksi, baik permasalahan yang timbul karena kesalahan pihak 

pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa, dan seringnya peraturan 

perundang-undangan khususnya tentang kontrak konstruksi dari waktu ke 

waktu mengalami perubahan, untuk itu perlu kiranya kita mengetahui 

peraturan-peraturan yang terbaru ini terutama pihak yang bergerak sebagai 

penyedia jasa.  

Berdasarkan uraian penjelasan  dan permasalahan seperti yang 

dijelaskan diatas maka dengan ini penulis memberikan judul penelitian 

tentang “PERJANJIAN PEMBORONGAN “(Studi Tentang Kontrak 

Kerja Konstruksi Pembangunan Pondasi Pabrik PT Indocali Plast di 

Karanganyar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT.Indocali 

Plast dengan CV.Gendeng Mas? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak penyedia jasa atas kesalahan 

yang telah diperbuat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara 

PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas? 

3. Bagaimana cara mengatasi perselisihan dalam kontrak kerja konstruksi 

antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan pembangunan 

pondasi pabrik antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak penyedia jasa atas 

kesalahan yang telah diperbuat dalam pelaksanaan kontrak kerja 

konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas. 

3. Untuk mengetahui cara-cara menyelesaikan perselisihan dalam kontrak 

kerja konstruksi antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat 

dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek 

turun langsung dilapangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang 

Kontrak Kerja Konstruksi / Perjanjian Pemborongan. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada 

umumnya dan pada khususnya tentang tanggung jawab para pihak 
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atas pelaksanaannya Kontrak Kerja Konstruksi / Perjanjian 

Pemborongan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

Kerangka berpikir ini muncul dari adanya pembangunan pondasi pabrik 

PT Indocali Plast yang merupakan pabrik produksi tas yang akan dibangun 

di Kabupaten Karanganyar. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan 

pondasi pabrik tersebut PT Indocali Plast memberikan kepercayaan kepada 

CV Gendeng Mas untuk melakukan pembangunan Pondasi pabrik 

tersebut. Mengingat biaya yang dikeluarkan pihak pengguna jasa banyak 

dan kemungkinan bisa saja terjadi suatu resiko yang besar maka demi 

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang 

Jasa Konstruksi 

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Kontrak Kerja Konstruksi ( Perjanjian 

Pemborongan ) Dalam Pembangunan 

Pondasi Pabrik 

Pelaksanaan Kontrak Kerja 

 

Pengguna Jasa (PT Indocali Plast) Penyedia Jasa (CV Gendeng Mas) 

Tanggung Jawab Hukum  

Tidak sesuai dengan kontrak 

Hambatan 

Cara penyelesaian perselisihan 
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mengamankan pekerjaan pembangunan tersebut dibuatlah kontrak kerja 

konstruksi/perjanjian pemborongan secara tertulis. Disini aturan yang 

dijadikan dasar patokan pengguna jasa dan penyedia jasa ialah Undang-

Undang No 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016, 

selain itu kedua belah pihak juga berpatokan pada perjanjian 

pemborongan/kontrak kerja konstruksi yang telah mereka sepakati. Namun 

dalam pelaksanaan pembangunan pondasi pabrik tersebut terdapat 

permasalahan yang terjadi yaitu berupa pengerjaan pekerjaan yang tidak 

sesuai bestiknya dan terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian 

pekerjaan yang menyebabkan pembangunan pondasi pabrik tersebut tidak 

sesuai dengan kontrak. Maka dari itu, pihak penyedia jasa harus bisa 

bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Selain itu 

apabila didalam pelaksanaan pembangunan pondasi pabrik tersebut ada 

permasalahan seperti pembangunan pondasi pabrik yang tidak sesuai 

bestik dan keterlambatan waktu pengerjaan pekerjaan pondasi pabrik maka 

ada faktor hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan 

pondasi pabrik tersebut tidak sesuai dengan kontrak. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari 

penelitian hukum ini sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa 
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gejala kejadian hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
9
 Sedangkan 

Metode penelitian adalah cara tentang bagimana prosedur atau cara dalam 

menguraikan bagimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.
10

 

untuk mendapatkan data dan hasil yang sesuai harapan bagi 

penulis, maka penulis dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan 

metode penelitian dan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penulis disini akan menggunakan metode pendekatan non doktrinal 

atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer dilapangan atau praktek secara kenyataan.
11

 

Metode pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti mengenai 

kontrak kerja konstruksi ( Perjanjian Pemborongan ) antara PT 

Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas dalam pembangunan pondasi 

pabrik. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

membutuhkan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisa  

untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul dari 

penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Sifat yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif ( 

descriptive research ) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 43. 
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 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

hal. 22. 
11

 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 52. 
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menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu 

dan pada saat tertentu.
12

 

Dipilihnya sifat penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara rinci 

dan sistematis serta menganalisa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi 

antara PT Indocali Plast dengan CV Gendeng Mas dalam 

pembangunan pondasi pabrik menurut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No 54 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini memilih tempat lokasi penelitian di CV 

Gendeng Mas selaku pelaku penyedia jasa sehingga memungkinkan 

penulis mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

4. Sumber Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data 

sebagai berikut : 

1) Data Primer 

Data primer ialah data yang didapatkan penulis yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama atau narasumber. Untuk 

mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara 

dengan pihak CV Gendeng Mas. Dimana sebelum melakukan 

wawancara akan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan terlebih dahulu yang nantinya akan ditanyakan 
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 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8. 
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kepada narasumber, akan tetapi dimungkinkan juga timbul 

pertanyaan yang lain yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi pada saat berlangsungnya wawancara. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, thesis dan peraturan perundang-undangan. 

Disini penulis mendapatkan data sekunder berupa surat 

perjanjian kerja (SPK) yang dibuat berdasarkan hasil 

kesepakatan antara kedua belah yaitu PT Indocali Plast dengan 

CV Gendeng Mas. 

Sedangkan Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam 

melakukan penelitian ini adalah : 

a) Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari jurnal, karya 

ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang perubahan 

ketiga atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

b) Bahan Hukum Sekunder 
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Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang 

membicarakan permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, 

surat kabar tentang permasalahan Jasa Konstruksi. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder,
13

 seperti kamus 

hukum, bibliografi dan kamus bahasa. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah 

1) Studi Kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa data 

sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 

menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan erat dengan 

pokok permasalahan. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

seseorang penanya terhadap seseorang narasumber. Didalam 

penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap 

perusahaan Jasa Konstruksi selaku penyedia jasa yaitu CV 

Gendeng Mas dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu oleh penulis.  
                                                           
13

 Khusdaifah Dimyati dan  Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 19. 



15 
 

6. Metode Analisa Data 

Semua data yang telah didapatkan baik data primer maupun data 

sekunder serta semua informasi yang telah didapatkan akan dianalisa 

oleh penulis secara analisa kualitatif, yang dimana data yang diperoleh 

akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 

 

G. Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan skripsi ini, 

maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 

(empat) bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Keadaan Memaksa / Overmacht 
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4. Wanprestasi 

5. Akibat Adanya Suatu Perjanjian 

6. Hak dan kewajiban 

7. Tanggung Jawab Hukum 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan 

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 

2. Pengaturan Perjanjian Pemborongan 

3. Isi  Perjanjian Pemborongan 

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Konstruksi 

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 

2. Jenis Kontrak Konstruksi 

3. Pihak-Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

4. Resiko dalam Kontrak Konstruksi 

5. Penyelesain Permasalahan  

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Uraian tentang pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Kerja 

Konstruksi antara PT Indocali Plast (pengguna jasa) 

dengan CV Gendeng Mas (penyedia jasa) dalam 

pembangunan pondasi pabrik. 

B. Uraian tentang tanggung jawab hukum pihak penyedia 

jasa atas kesalahan yang telah diperbuat dalam 

pelaksanaan pembuatan pondasi pabrik PT Indocali 

Plast. 
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C. Uraian tentang cara-cara mengatasi penyelesaian 

perselisihan antara PT Indocali Plast dengan CV 

Gendeng Mas. 

BAB IV  PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


