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ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT 

TOWER CRANE ANTARA PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

URBAN DENGAN CV. CITRA PANCA MANDIRI 

( Studi Kasus di PT. Pembangunan Perumahan Urban di Jakarta ) 

Abstrak 

Perjanjian sewa menyewa alat-alat berat merupakan bagian daripada perjanjian jasa 

konstruksi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

kontruksi menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah jasa 

konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

Karakteristik daripada perjanjian alat berat tower crane ini merupakan implementasi 

Pasal 1 Ayat (5) UUJK, Kontrak kerja kostruksi merupakan: “Keseluruhan 

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. Wanprestasi yang terjadi dalam 

pelaksanaan kontrak kerja konstruksi PT. Pembanguna Perumahan Urban Dengan 

CV. Citra Panca Mandiri, yaitu: a) Tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada 

waktunya; b) Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana (bestek) 

dan spesifikasi yang ada dalam kontrak; c) Kerusaakan pada alat dikarenakan 

pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang digambarkan. Pola 

penyelesaian sengketa jasa konstruksi diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 37 UU 

No. 18 Tahun 1999 PT. PP Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri Indonesia dapat 

menyelesaikan perselisihan ini melalui pengadilan atau di luar pengadilan 

berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak.  

Kata Kunci: Sewa Menyewa Alat Konstruksi, Wanprestasi, Penyelesaian 

Wanprestasi 

Abstract 

The lease agreement to rent heavy equipment was part of the construction service 

agreement. According to section no. 18 of 1999's construction services, the 

construction services mentioned in chapter 1 article 1 of construction services are 

mercs planning construction work, service carrying out construction work, and 

service consultations about construction work. The characteristics of the tower 

crane heavyweight agreement are the implementation of article 1 verse (5) of the 

construction services act, your instruction contract is: "the entire document 

governing legal relationship between service users and service providers in the 

construction arrangement." Its accomplishment in implementing the construction 

contract engineer urban housing projects with CV Citra Panca Mandiri. The 

independent image of the panca, namely: a) failed to perform the work right on 

time; b) is not doing the work according to the drawing of the plans (ack) and the 

specifications in the contract; c) work on the tool because the work done does not 

go according to the plan. The finishing pattern of the construction services is set in 
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chapters 36 to article 37 of 1999's statute 18 on unions in restricted housing urban 

with CV Citra Panca Mandiri . The image of the panca manindonesia can resolve 

this dispute through courts or outside courts by choice of the parties. 

Keyword: Laease construction equipment, breach of promise, legal amandements 

against promise 

1 PENDAHULUAN 

Secara harfiah, suatu kegiatan proyek adalah suatu kegiatan yang berlangsung 

dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam 

dunia industri, khususnya bidang konstruksi menyatakan bahwa banyaknya proyek 

sejalan dengan dengan kebutuhan alat untuk menunjang pembangunan tersebut.1 

Alat berat merupakan peralatan mesin berukuran besar yang di desain untuk 

melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, 

konstruksi bangunan, perkebunan dan pertambangan. Untuk mendapatkan alat berat 

tersebut biasanya melalui sewa menyewa oleh CV ataupun Perseroan Terbatas (PT). 

Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1999 melingkupi tiga bentuk kegiatan pelaksana konstruksi, yaitu perencanaan 

pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawas pekerjaan konstruksi, dari tiga 

layanan yang ada pada jasa konstruksi tersebut, penggunaan alat-alat berat 

dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang merupakan layanan dimana 

terdapat proses pembuatan sebuah bangunan yang membutuhkan alat-alat berat 

untuk menyelesaikan pembangunan bangunan tersebut. 

Perjanjian sewa menyewa antara PT. pembangunan perumahan urban 

dengan CV. Citra Panca Mandiri menyatakan kehendaknya untuk bekerjasama 

dalam sewa slat Tower Crane dan CV. Citra Panca Mandiri sebagai pihak yang 

menyewakan bersedia menyewakan alat tersebut pada proyek pembangunan gedung 

baru RS Tadjudin Chalid Makassar, sesuai dengan spesifikasi dan standar yang 

ditetapkan oleh Para Pihak. 

1 Aries Asusanti, et.all, Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan 

Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique, Jurnal Teknik Industri, 

Vol. XI, No. 2 Mei 2016, hal. 1. 
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Adapun lingkup kerjasama antara para pihak adalah sewa menyewa alat 

Tower Crane dengan spesifikasi sebagai berikut: a) CV. Citra Panca Mandiri 

menyewakan alat Tower Crane sesuai spesifikasi yang diminta oleh Pihak Pertama; 

b) CV. Citra Panca Mandiri melaksanakan pemasangan produk tower crane sesuai

standar pemasangan produk yang dikeluarkan oleh produsen. produk spesifikasi & 

standard pemasangan seperti terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Berita 

Acara Kesepakatan ini.  

Harga Sewa Alat Tower Crane sampai diterima oleh dan sesuai dengan 

standard dan spesifikasi pemilik proyek. Harga diluar harga sewa alat mengikuti 

sesuai harga kesepakatan bersama yang telah ditandatangani para pihak. Harga 

sewa Perjanjian ini sebesar Rp. 474.650.000,- sudah termasuk : 

a. PPN 10%, PPH, dan Pajak lain yang berlaku.

b. Spare part bila terjadi kerusakan dan trouble shooter untuk perbaikan TC

c. Setting (Fixing Angel) Tower Crane, Setting pondasi Tower Crane dan

Penurunan Ancorage.

d. Untuk Operator dari pihak kedua tapi untuk Gaji dan Uang Makan dari pihak

pertama.

e. Belum termasuk mess / penginapan operator

f. Untuk mobile crane sudah termasuk BBM.

Harga sewa tower crane tersebut diatas berlaku mulai tanggal Perjanjian ini dan

berlaku tetap selama masa berlakunya perjanjian ini.

Perjanjian menurut Pasal 131 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 

1313 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang 

mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.2 R.Subekti menjelaskan bahwa 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.3 

Perjanjian sewa menyewa alat konstruksi Tower Crane pembangunan rumah 

sakit antara PT. Pembangunan Perumahan Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri 

2 Djumadi, 2006, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

Pelajar, hal. 13. 
3 R. Subekti, 1996, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1. 



4 

mengalami masalah. Dalam perjanjian Harga Sewa AlatTower Crane sampai 

diterima oleh dan sesuai dengan standard dan spesifikasi pemilik proyek terus 

mengalami perubahan hal ini dikarenakan harga diluar harga sewa alat mengikuti 

sesuai harga kesepakatan bersama yang telah ditandatangani Para Pihak. Pihak PT. 

Pembangunan Perumahan Urban selaku penyewa memprotes harga yang ditetapkan 

oleh pihak CV. Citra Panca Mandiri yang selalu mengalami perubahan dari bulan 

pertama ke bulan kedua dan seterusnya danharganya mengalami kenaikan yang 

cukup drastis hingga 50% dari harga awal yang ditetapkan olehkedua belah pihak. 

Pihak PT. Pembangunan Perumahan Urban meminta keringanan biaya oleh CV. 

Citra Panca Mandiri, akan tetapi pihak kedua tidak mau menurunkan harga 

sehingga pihak PT. 

Permasalahan kedua yang dialami oleh PT. Pembangunan Perumahan Urban 

dalam perjanjian sewa menyewa adalah mengenai kondisi alat yang disewa, dalam 

hal ini adalah Tower Crane, dimana saat alat diterima oleh PT. Pembangunan 

Perumahan Urban dan dipakai dalam jangka waktu 3 minggu, alat tersebut 

mengalami rusak yang cukup menggangu proses pembangunan. 

Pemeliharaan alat dan kerusakan dalam perjanjian sewa menyewa 

menyatakan; a) selama masa sewa pihak pertama harus senantiasa memelihara, 

menjaga alat yang di sewa sehingga selalu dalam keadaan siap pakai; b) kerusakan 

kecil dalam operasional alat dalam waktu menyewa, menjadi tanggung jawab pihak 

pertama; c) sedangkan kerusakan besar dalam operasional alat menjadi tanggung 

jawab pihak kedua. 

Pembangunan Perumahan Urban ingin melakukan pemutusan perjanjian 

secara sepihak karena tidak sanggup untuk melanjutkan peminjaman alat konstruksi 

berupa Tower Crane. Pihak CV. Citra Panca Mandiri berharap pihak PT. 

Pembangunan Perumahan Urban membayar penggunaan alat konstruksi Tower 

Crane secara penuh dikarenakan pihak CV. Citra Panca Mandiri mengalami 

kerugian jika pihak PT. Pembangunan Perumahan Urban tidak membayar. 

 Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, 
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selama suatu waktu tententu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang 

tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata 

mengenai perjanjian sewa menyewa.4  

 Menurut pendapat Wiryono Projodikoro sewa menyewa barang adalah suatu 

penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut 

hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada 

pemilik.5 Perihal bentuk perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1570 

KUHPerdata untuk perjanjian tertulis yang menyatakn bahwa, jikasewa menyewa itu 

diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang 

ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian 

untuk itu.  

 Kewajiban dari penyewa diantaranya yaitu: a) Mengembalikan alat yang disewa 

jika masa sewa sudah berakhir kepada pemilik alat; b) Membayar uang sewa sesuai 

dengan kesepakatan; c) Menjaga dan memelihara alat yang disewanya; d) 

membayar pajak yang berhubungan dengan usaha menggunakan alat berat; e) 

Membayar denda kepada penyewa jika melakukan kelalaian; f) menyerahkan 

kembali alat kepada pemilik jika masa sewa telah berakhir. 

 Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang ditentukan. 

Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan dijelaskan pada Pasal 1550 yang 

terdiri dari 3 (tiga) macam dimana kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang 

harus dibebankan kepada pihak yang menyewakan sekalipun tidak ditentukan 

dalam persetujuan.6 

 Pasal 1570 KUHPerdata menjelaskan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, 

maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, 

tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Perjanjian sewa menyewa 

harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sahnya 

perjanjian yaitu; a) kesepakatan parapihak; b) kecapakapan para pihak; c) suatu hal 

4 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Intermasa, hal. 39 
5 Wiryo Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetjuan Tertentu, Bandung: Alumni, hal. 190 
6Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, hal. 29. 
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tertentu yang merupakan objek perjanjian; d) suatu yang halal dengan tidak 

melanggar peraturan dan norma yang hidup dalam masayarakat maupun bernegara. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian skripsi 

terkait perjanjian sewa menyewa Tower Crane antara PT. Pembangunan Perumahan 

Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri dengan judul: “Analisis Perjanjian Sewa 

Menywa Alat Berat Tower Crane Antara PT. Pembanguna Perumahan Urban 

dengan CV. Citra Panca Mandiri”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah: a) Bagaimana implementasi 

perjanjian sewa menyewa Alat Berat Tower Craneantara PT. Pembanguna 

Perumahan Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri?; b) Bagaiman penyelesaian 

hukum yang dilakukan oleh PT. Pembanguna Perumahan Urban dengan CV. Citra 

Panca Mandiri terhadap pelanggaran perjanjian? 

1.2 Tujuan Pnelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui 

implementasi perjanjian sewa menyewa Alat Berat Tower Craneantara PT. 

Pembanguna Perumahan Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri; b) Untuk 

mengetahuipenyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Pembanguna Perumahan 

Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri terhadap pelanggaran perjanjian. 

2 METODE 

Pendekatan masalah yang digunakana dalah yuridis-empiris yaitu pendekatan 

terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu KUHPerdata dengan pendekatan 

terhadap realita yang ada mengenai Analisis Perjanjian Sewa Menywa AlatBerat 

Tower Crane Antara PT. Pembanguna Perumahan Urban dengan CV. Citra Panca 

Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 

mengenai Perjanjian Sewa Menywa AlatBerat Tower Crane Antara PT. 

Pembanguna Perumahan Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya.” Dapat 

ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada 

kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang 

dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.7 

 Dalam kaitan dengan aturan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah di 

Indonesia, materi yang termuat di dalamnya sudah menunjukaan segi-segi yang 

substansial khususnya menyangkut standar dalam pengaturan syarat dan ketentuan 

yang harus dituangkan dalam kontrak, yaitu dengan diterbitkannya Perka LKPP No. 

6 Tahun 2010 jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen 

Pengadaan, yang didalamnya dituangkan pula mengenai syarat-syarat umum 

Kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah.8 

 Menurut Pasal 1 angka 9 yang berbunyi “Sewa adalah pemanfaatan barang milik 

negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima 

imbalan uang tunai”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

17 Tahun 2007 tentangpedoman teknis pengelolaan barang milik derahpasal 1 

angka 19 “Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai”. 

 Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka 

dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,

b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak,

c. Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak

bergerak,

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan

kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,

7 Budhayati, Christiana Tri, 2009, Loc.Cit, hal 236. 
8 Yohannes S. Simamora, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di 

Indonesia), Surabaya: Laksbang Justitia, Surabaya. hal. 64. 
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e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada

pihak yang menyewakan.

 Perjanjian sewa menyewa alat-alat berat merupakan bagian daripada perjanjian 

jasa konstruksi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

kontruksi menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah jasa 

konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

 Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: 

sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat 

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu 

barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu barang, selama waktu 

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya. Pembayaran dilakukan dengan Fasilitas reguler 

dibayarkan setelah progress fisik dan berita acara pembayaran yang diterbitkan oleh 

pihak pertama berdasarkan pemeriksaan bersama atas prestasi pekerjaan yang telah 

dilaksanakan oleh pihak kedua. Pembayaran dilaksanakan setelah pihak kedua 

menyampaikan berkas tagihan secara lengkap kepada pihak pertama dengan 

kelengkapan sebagai berikut: 

a. Berita Acara Lapangan

b. Berita Acara Pembayaran

c. Invoice

d. Kwitansi bermaterai cukup

e. Faktur Pajak Pertambahan Nilai

3.1 Karakteristik Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane 

Karakteristik daripada perjanjian alat berat tower crane ini merupakan implementasi 

Pasal 1 Ayat (5) UUJK, Kontrak kerja kostruksi merupakan: “Keseluruhan 

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. 

 Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 

Tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga bentuk kegiatan pelaksana konstruksi, 

yaitu perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawas pekerjaan 
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konstruksi, dari tiga layanan yang ada pada jasa konstruksi tersebut, penggunaan 

alat-alat berat dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang merupakan 

layanan dimana terdapat proses pembuatan sebuah bangunan yang membutuhkan 

alat-alat berat untuk menyelesaikan pembangunan bangunan tersebut. 

 Dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan 

menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang 

membuat perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa 

dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. 

Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Momentum 

timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh 

pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa 

unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah: 

a. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;

b. Adanya objek, yaitu konstruksi;

c. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia

jasa.

 Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, 

sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) 

UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup: 

a. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat

ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;

b. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan;

c. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi diantaranya adalah mencakup: 

a. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk

disampaikan kepada pengguna jasa;

b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hak

penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima imbalan

jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang

dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan

oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan

sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
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3.1 Problematika Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane 

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi PT. 

Pembanguna Perumahan Urban Dengan CV. Citra Panca Mandiri, yaitu :9 

a. Tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya;

b. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana (bestek) dan

spesifikasi yang ada dalam kontrak;

c. Kerusaakan pada alat dikarenakan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai

dengan rencana yang digambarkan.

Menurut Pasal 1553 BW, dalam sewa menyewa, risiko barang yang 

dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang atau pihak yang menyewakan. 

Mengenai arti dari “risiko”, dalam Buku III BW diuraikan sebagai berikut; 

Risiko adalah kewijaban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 

perisiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang 

yang menjadi objek perjanjian.  

 Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa tidak begitu jelas diterangkan 

dalam Pasal 1553 ini. Berbeda dengan pengertian risiko jual beli dalam Pasal 1460 

BW, dimana dengan lugas digunakan istilah “tanggungan”, yang berarti risiko.  

 Sebagai alternatifnya, pengaturan tentang risiko dalam sewa menyewa tetap bisa 

diambil dari Pasal 1553 dengan menarik kesimpulan. Dalam Pasal ini dituliskan 

bahwa, apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi 

diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa dianggap gugur 

demi hukum. Dari isitlah “gugur demi hukum” ini, dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut apapun dari pihak lawannya.10  

 Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa “si berhutang wajib memberikan 

ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya 

dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat 

sepatutnya guna menyelamatkannya. 

a. salah satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali;

b. melakukan prestasi tapi keliru;

c. melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya.

9 Ahmad Mulyadi, Manager Lapangan, Wawancara Pribadi, 20  Mei 2019, Pukul 14.00 Wib. 
10 Wiryono Prodjodikoro. Ibid. Hlm. 44 
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 Menurut Elly Erawati wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian tersebut. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi dalam 

melaksanakan suatu perjanjian apabila; 

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya’

b. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

3.1 Penyelesaian Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane 

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk 

masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan (Pasal 37 ayat 

(1)). Penyelesaian sengketa ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang 

disepakati oleh para pihak (Pasal 37 ayat (2)). Sejalan dengan ketentuan tentang 

kontrak kerja konstruksi, 

 Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak pt. Pembanguna Perumahan 

Urban Dengan CV. Citra Panca Mandiri Terhadap Pelanggaran Perjanjian ini 

sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika 

perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak dimulainya acara musyawarah, PARA PIHAK sepakat 

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut Peraturan Prosedur Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut 

Peraturan tersebut (UU Arbitrase tahun 1999).  

 Pihak Pertama berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan 

pemberitahuan tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya dengan didahului peringatan tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sesuai SPSA ini. 

 Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 

peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang 

menjadi obyek dari suatu perjanjian. Risiko merupakan suatu akibat dari suatu 
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keadaan yang memaksa (Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari 

wanprestasi. Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu 

peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barag / 

obyek sewa. Musnahnya barag yang menjadi obyek perjajian sewa-menyewa dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu:11 

a. Musnah secara total (seluruhnya) Jika barang yang menjadi oyek perjanjian

sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para

pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah disini

berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa

digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdaat sisa atau bagian kecil dari

barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH

Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa

berangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu

keadaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan pada salah satu pihak maka

perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal.

b. Musnah sebagian Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut

musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati

kegunaanya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek

perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan,

yaitu:

1) Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga

sewa.

2) Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa “si berhutang wajib 

memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah 

membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya 

atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. 

a. salah satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali;

b. melakukan prestasi tapi keliru;

c. melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya.

 Menurut Elly Erawati wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian tersebut. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi dalam 

melaksanakan suatu perjanjian apabila; 

11 Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 92. 
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a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya’

b. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

e. Para Pihak.

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane Antara PT.

Pembanguna Perumahan Urban Dengan Cv. Citra Panca Mandiri

Perjanjian sewa menyewa alat-alat berat merupakan bagian daripada perjanjian jasa 

konstruksi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

kontruksi menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah jasa 

konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

 Pelaksanaan pembuatan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak merupakan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Pada dasarnya semua orang diperbolehkan untuk 

membuat suatu persetujuan atau perjanjian namun harus sesuai dengan keadilan, 

kebiasaan atau undang-undang yang berlaku, selain itu dalam pembuatan perjanjian 

harus sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata 

agar perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

b. Karakteristik Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane

Karakteristik daripada perjanjian alat berat tower crane ini merupakan implementasi 

Pasal 1 Ayat (5) UUJK, Kontrak kerja kostruksi merupakan: “Keseluruhan 

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. 

c. Problematika Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Tower Crane

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi PT. 

Pembanguna Perumahan Urban Dengan CV. Citra Panca Mandiri, yaitu: a) Tidak 

melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya; b) Tidak melakukan pekerjaan sesuai 

dengan gambar rencana (bestek) dan spesifikasi yang ada dalam kontrak; c) 
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Kerusaakan pada alat dikarenakan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan 

rencana yang digambarkan. 

 Menurut Pasal 1553 BW, dalam sewa menyewa, risiko barang yang 

dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang atau pihak yang menyewakan. 

Mengenai arti dari “risiko”, dalam Buku III BW diuraikan sebagai berikut; Risiko 

adalah kewijaban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu perisiwa 

yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi 

objek perjanjian.  

d. Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh PT. Pembanguna Perumahan Urban

Dengan Cv. Citra Panca Mandiri Terhadap Pelanggaran Perjanjian

Pola penyelesaian sengketa jasa konstruksi diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 37 

UU No. 18 Tahun 1999 PT. PP Urban dengan CV. Citra Panca Mandiri Indonesia 

dapat menyelesaikan perselisihan ini melalui pengadilan atau di luar pengadilan 

berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

melindungi hak keperdataan para pihak. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 

bersengketa (Pasal 36 ayat (3). Jasa yang dimaksud tersebut antara lain: arbitrase 

baik berupa lembaga atau ad-hocyang bersifat nasional maupun internasional, 

mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli. Pihak ketiga ini dapat dibentuk oleh 

Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi (Pasal 37 ayat (3). 

4.2 Saran 

Untuk pihak pemilik alat berat, diharapkan kedepannya melakukan pengawasan 

secara internal terhadap proses penggunaan alat berat yang disewakan agar 

kerusakan dapat dihindari. 

 Untuk pemilik alat berat,diharapkan kedepannya melakukan perawatan secara 

rutin agar alat dapat terjaga untuk digunakan maupun disewakan. 

 Untuk pihak penyewa, diharapkan kedepannya menjalankan isi perjanjian 

dengan penuh tanggung jawab agar terhindar daripada konflik atau sengketa 

perjanjian. 
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Untuk penyewa, diharapkan kedepannya dalam penggunaan alat berat 

melakukan pengecekkan terhadap kelayakan alat berat sehingga bisa menghindari 

kerusakan dalam penggunaan. 
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