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TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK KERJA 

KONSTRUKSI ANTARA PERUSAHAAN CV. NADITA DENGAN 

PEMERINTAH KOTA DI SURAKARTA 

(Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan Surakarta) 

 

Abstrak 

Perjanjian jasa konstruksi merupakan persetujuan dimana pihak pertama, yaitu 

pengguna jasa mengikatkan diri kepada pihak kedua (pemborong) untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan bagi pihak kedua tersebut, dengan syarat harga 

yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggungjawab hukum 

para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah pada kompleks 

perumahan dan mengetahui masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian pembangunan rumah (jasa konstruksi) di Perumahan Cluster Dewina 

Bangunjiwo, Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. 

Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kerja 

sama tersebut dibuat secara tertulis dibawah tangan yang ketentuan-ketentuan 

dalam perjanjian telah sesuai dengan dengan pedoman jasa kosntruksi yaitu 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi dan masalah-

masalah  yang tedapat pada perjanjian kerja sama pembangunan unit rumah  

tinggal perumahan cluster dewina bangunjiwo, yaitu sebagai berikut: Tidak 

terpenuhinya prestasi atau biasa yang disebut wanprestasi yang terjadi ketika salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang 

seperti yang telah diperjanjikan dan Keadaan memaksa/overmacht/force majeure 

merupakan keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak. 

 

Kata Kunci:  perjanjian jasa konstruksi, pemborong, tanggungjawab hukum. 
 

Abstract 

A construction service agreement is an agreement in which the first party, that is, 

the service user, is bound to a second party (contractor) to complete a work for the 

second party, with the agreed price. This study aims to determine the legal 

responsibilities of the parties towards the implementation of housing construction 

agreements in housing complexes and find out what problems arise in the 

implementation of housing construction agreements (construction services) in 

Dewina Bangunjiwo Cluster Housing, Bantul. This study uses a juridical-

normative approach. Descriptive research type. The results showed that the 

cooperation agreement was made in writing under the hand that the provisions in 

the agreement were in accordance with the construction services guidelines, 

namely Law Number 2 of 2000 concerning Construction Services and the 

problems encountered in the cooperation agreement for the construction of 

housing units residence dewina bangunjiwo cluster housing, which is as follows: 

Unfulfilled achievement or what is commonly called default occurs when one 

party does not fulfill obligations or does something that is prohibited as promised 

and a state of overmacht / force majeure is a condition that occurs outside the will 

the parties. 
 

Keywords: construction services agreement, contractor, legal responsibility. 
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1. PENDAHULUAN  

Pemerintahan di era sekarang ini semakin serius mendorong pertumbuhan sektor 

manufaktur di Tanah Air. Komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan 

Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019. 

Kebijakan dan progam pemerintahan yang merupakan implementasi dan 

Nawacita sebagai arah kebijakan telah menciptakan transformasi structural dan 

akan terus diusung sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan. 

Beberapa kebijakan dan keberhasilan yang telah dilakukan dalam masa 

pemerintahan ini setidaknya ada 18. Seluruh keberhasilan tersebut berorientasi 

pada keadilan sosial sehingga mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat 

Indonesia. 

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 (Djumiadji, 1987).  

Pada proses pembangunan tersebut pihak pemerintah tidak dapat bekerja 

sendiri, dengan ini pemerintah memerlukan bantuan dari pihak lain, yakni dengan 

dapat melibatkan masyarakat ataupun pihak swasta. Dalam pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah 

dapat bertindak sebagai pemberi pekerjaan (bouwheer) yang melakukan 

kerjasama dengan pihak swasta. Di sisi lain, dalam melakukan kegiatan 

pemerintahan, pemerintah juga dapat memerlukan berbagai bentuk guna 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dengan cara melakukan 

pembangunan. Pelaksanaan pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia 

yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini semakin berkembang pesat. Bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan seperti pembangunan proyek-proyek sarana dan 

prasarana, rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, jembatan, irigasi dan 

sebagainya. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan inilah maka pembuatan 
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kontrak kerja konstruksi atau perjanjian kerja konstruksi menjadi praktek yang 

rutin dilakukan oleh pemerintah / daerah (Simamora, 2014).  

Dengan adanya kerjasama tadi maka masing-masing pihak akan memiliki 

hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang 

dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan kontrak kerja konstruksi atau 

kontrak pengadaan barang/jasa apabila pemborongan dilakukan oleh pemerintah 

(overheidsopdrachten goederen). 

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian timbal balik yang 

mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu, si pemborong penerima 

pekerjaan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak 

yang lain yang memborongkan pemberi pekerjaan mengikatkan diri untuk 

membayar suatu harga yang ditentukan (Simamora, 1996). Perjanjian demikian 

disebut sebagai Kontrak Kerja Konstruksi. 

Kontrak Kerja Konstruksi ialah keseluruhan dokumen yang mengatur 

hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi berdasarkan Pasal 1 UU NO. 18/1999. Menurut Salim H.S., 

Kontrak Kerja Konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan 

konstruksi bangunan, baik yang dilaksamakan oleh pemerintahan maupun pihak 

swasta.
 

Kontrak Kerja Konstruksi dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai 

pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa konstruksi dalam hal ini adalah CV. 

Nadita dengan dibuat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak untuk 

pembangunan kantor kelurahan Surakarta.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memilih judul “Tinjauan 

Tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Perusahaan CV. Nadita 

dengan Pemerintah Kota di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor 

Kelurahan Surakarta)” 

2. METODE 
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Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari metode 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mendalami satu atau 

beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah istilah lain yang 

digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat 

dilakukan baik melalui pengamatan dengan observasi dan wawancara (Suratman 

dan Philips). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif 

yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu objek tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana 

pelaksana perjanjian kerjasama antara CV. Nadita dengan Pemberi Kerja 

Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Di Surakarta. Lokasi 

penelitian yang penulis pilih yaitu di CV. Nadita yang beralamat di Jalan 

Songgorunggi No 15a, Laweyan, Surakarta. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian dilapangan. Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan 

yaitu di CV. Nadita dengan Pemerintahan Kota Surakarta. 

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat (Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004). 

Penelitian ini yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini penulisan 

menggunakan data sekunder berupa akta kontrak kerja konstruksi antara CV. 

Nadita dengan Pemberi Kerja Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Penataan 

Ruang Kota Di Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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3.1 Proses Kontrak Kerja Konstruksi pada CV. Nadita dengan Pemerintah 

Kota di Surakarta ( Studi Kasus Pembangunan Kantor Kelurahan 

Surakarta ) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Proses Kontrak 

Kerja yang terjadi antara Cv. Nadita dan Pemerintah Kota di Surakarta. Proses  ini 

dilaksanakan dengan dianalisis adanya jadwal lelang sebagai berikut : 

Tahap Mulai Sampai History 
Perubahan 

    

Pengumuman Pascakualifikasi 24 February 

2014 20:00 
03 Maret 

2014 15:00 
2 Kali 

Perubahan 

Download Dokumen Pengadaan 24 February 

2014 20:05 
04 Maret 

2014 15:00 
2 Kali 

Perubahan 

Pemberian Penjelasan 27 February 

2014 13.00 

27 February 

2014 14.00 

Tidak Ada 

Upload Dokumen Penawaran 27 February 

2014 14.00 

05 Maret 

2014 11.59 

Tidak Ada 

Pembukaan Dokumen Penawaran 05 Maret 

2014 12.00 

07 Maret 

2014 18.00 

1 Kali 

Perubahan 

    

Evaluasi Penawaran  05 Maret 

2014 12.00 

07 Maret 

2014 18.00 

1 Kali 

Perubahan 

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 

Dan Pembuktian Kualifikasi 

05 Maret 

2014 12.00 

07 Maret 

2014 18.00 

1 Kali 

Perubahan 

Upload Berita Acara Hasil  

Pelelangan  

 

05 Maret 

2014 12.00 

07 Maret 

2014 18.00 

1 Kali 

Perubahan 

Penetapan Pemenang 05 Maret 

2014 12.00 

07 Maret 

2014 18.00 

1 Kali 

Perubahan 

Pengumuman Pemenang 

 

 

Masa Sanggah Hasil Lelang 

 

 

Surat Penunjukan Penyedia  

Barang / Jasa 

 

Penandatangan Kontrak  

05 Maret 

2014 12.00 

08 Maret 

2014 00.01 

13 Maret 

2014 08.00 

14 Maret 

2014 08.00 

07 Maret 

2014 18.00 

12 Maret 

2014 12.00 

13 Maret 

2014 15.00 

17 Maret 

2014 15.00 

1 Kali 

Perubahan 

 

1 Kali 

Perubahan 

1 Kali 

Perubahan 

 

1 Kali 

Perubahan 

Tutup    
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3.2 Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Konstruksi pada CV. Nadita  dengan 

Pemerintah Kota Di Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Kantor 

Kelurahan Surakarta ) 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis mengenai bentuk dan isi 

kontrak kerja konstruksi pada Cv. Nadita dengan Pemerintah kota di Surakarta, 

berikut hasil penelitian mengenai bentuk dan isi kontrak kerja konstruksi pada 

CV. Nadita dengan Pemerintah kota di Surakarta : 

Keterangan : 

3.2.1 Pengumuman Pascakualifikasi :  

Pengumuman yang ditayangkan oleh panitia lelang pada internet setelah 

Dokumen dan Gambar lengkap. 

3.2.2 Download Dokumen Pengadaan :  

Peserta lelang yang telah mendaftar bisa mendownload Dokumen 

Pengadaan yang telah ditayangkan oleh panita pada Pengumuman 

Pascakualifikasi. 

3.2.3 Pemberian Penjelasan :  

Dilakukan oleh panitia bilamana ada peserta lelang yang kurang paham 

tentang isi dari Dokumen Pengadaan. 

3.2.4 Upload Dokumen Penawaran :  

Peserta lelang mengupload Dokumen penawaran untuk mengikuti 

pelelangan tersebut yang berisi tentang Harga, Dokumen Kualifikasi / 

Administrasi Perusahaan dan syarat-syarat yang diperlukan dalam 

Dokumen lelang tersebut. 

3.2.5 Pembukaan Dokumen Penawaran :  

Dilakukan oleh panitia kepada peserta lelang yang telah mengupload 

Dokumen Penawaran. 

3.2.6 Evaluasi Penawaran :  

Panitia melakukan Evaluasi Penawaran yang ditayangkan / di upload oleh 

peserta lelang. 

3.2.7 Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi :  
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Panitia melakukan pembuktian Kualifikasi dari Dokumen peserta lelang 

yang mana peserta lelang harus bisa membuktikan bahwa Dokumen yang 

di upload benar-benar sesuai dengan aslinya. 

3.2.8 Upload Berita Acara Hasil Pelelangan :  

Setelah panitia membuktikan Kualifikasi tersebut maka panitia membuat 

berita acara bahwa dokumen-dokumen peserta lelang diambil dengan 

harga nilai 3 terendah yang dokumennya dianggap lengkap. 

3.2.9 Penetapan Pemenang :  

Panitia melakukan penetapan pemenang dari hasil pembuktian tersebut 

berdasarkan berita acara hasil pelelangan panitia menetapkan Pemenang 1, 

Pemenang 2, dan Pemenang 3 (nominasi, dan keduanya cadangan)  

3.2.10 Pengumuman Pemenang :  

Dilakukan oleh panitia dengan harga yang terendah dan paling lengkap 

secara Administrasi.  

3.2.11 Masa Sanggah Hasil Lelang :  

Panitia memberikan jangka waktu / masa sanggah kepada peserta lelang 

yaitu berkisar antara 5 hari sampai 10 hari namun biasanya dilakukan masa 

sanggah sebanyak 5 hari.  

3.2.12 Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa :  

Setelah masa sanggah berlalu dan tidak ada peserta lain yang menyanggah 

hasil lelang, panitia lelang membuat surat penunjukan barang dan jasa 

yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.  

3.2.13 Penandatangan Kontrak :  

Sebagai dasar pejabat pembuat komitmen untuk melakukan kontrak kerja 

yang dibuktikan / ditandai dengan antara Pejabat Pembuat Komitmen 

dengan rekanan / peserta lelang yang sudah dinyatakan sebagai Pemenang. 

History Perubahan adalah Jadwal tahapan dapat berubah tanggal sampai 

beberapa kali. 

 

 



8 

3.3 Tanggung Jawab hukum para pihak dalam kontrak kerja konstruksi 

antara Cv. Nadita dengan Pemerintah Kota Di Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tanggung jawab 

hukum terjadi setelah melakukan proses kontrak kerja konstruksi antara CV. 

Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta yang dibuat secara tertulis dan 

ditanda tangani oleh para pihak yaitu Cv. Nadita dan Pemerintah Kota di 

Surakarta. Dalam tanggung jawab hukum adanya hak dan kewajiban, antara lain : 

3.3.1 Hak dan kewajiban penyedia 

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga 

yang telah ditentukan dalam kontrak. Berhak meminta fasilitas-fasilitas 

dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Melaporkan pelaksanaan 

pekerjaan secara periodic kepada PPK. 

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan 

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, 

peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen 

maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan 

perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Memberikan keterangan-

keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang 

dilakukan PPK. 

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;dan Mengambil langkah-

langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja 

dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun 

miliknya akibat kegiatan penyedia. 

3.3.2 Hak Dan Kewajiban PPK 

PPK memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; Meminta laporan-laporan 

secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
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penyedia; Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 

kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; Mengenakan denda 

keterlambatan (apabila ada); Membayar uang muka (apabila diberikan); 

Memberikan intruksi sesuai jadwal; Membayar ganti rugi, melindungi dan 

membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainya dan 

tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran 

kontrak yang dilakukan PPK; dan mengusulkan penetapan sanksi Daftar 

Hitan kepada PA/KPA (apabila ada). 

PPK dapat memberikan Fasilitas berupa sarana dan prasarana atau 

kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. 

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal 

sebagai berikut: PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan; Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; PPK 

tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau intruksi sesuai 

jadwal yang dibutuhkan; Penyedia belum bisa masuk kelokasi sesuai 

jadwal dalam kontrak; PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia 

untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pegujian 

ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan; PPK 

memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; PPK memerintahkan 

untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan 

disebabkan oleh PPK; Ketentuan lain dalam SSKK. 

Jika Peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan 

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban 

untuk membyar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu 

penyelesaian pekerjaan. 

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang 

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, 

dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa kompensasi. 

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan 

akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk 
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meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang 

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. 

Perpanjangan Tanggal Penyelesain harus dilakukan melelui adendung 

Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu 

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan 

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa 

Kompensasi. 

Berdasarkan Tanggung Jawab tersebut maka dapat dianalisis 

bahwa Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Kantor dan Pendopo 

Kelurahan Penumping di Surakarta telah Sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Kontrak Kerja Konstruksi maupun Perpres No. 59 2010. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Proses kontrak kerja kontruksi antara perusahaan CV. Nadita dengan 

Pemerintah Kota di Surakarta melalui beberapa proses dan tahap sebelum maupun 

sesudah penandatanganan kontrak sehingga mencapai kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Dalam proyek Pembangunan Kelurahan Penumping ini sistem yang 

diambil oleh Pemerintah Surakarta bukan langsung menunjuk CV. Nadita sebagai 

jasa Kontruksi untuk mengerjakan pembangunan Kelurahan Penumping akan 

tetapi melaui proses lelang untuk bisa mengerjakan pembangunan Kelurahan 

tersebut. Ini telah sesuai dengan Undang-Undang Kontrak Kerja Konstruksi dan 

Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 59 tahun 2010. Proses lelang tersebut 

tidak hanya di ikuti oleh CV. Nadita tetapi diikuti banyak jasa kontruksi yang 

mengikuti lelang tersebut dan untuk melanjutkan lelang tersebut ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi untuk melanjutkan  lelang akhir.  

Apabila lelang sudah memenuhi syarat lelang tersebut dinyatakan menang 

dan jasa kontruksi ada kesepakatan perjanjian antara pemerintah kota Surakarta 

dengan pihak jasa kontruksi dalam bentuk kontrak kerja. Setelah dokumen 
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kontrak disahkan maka Pemerintah kota Surakarta mengeluarkan Surat Perintah 

Mulai Kerja (SPMK) kepada pihak jasa kontruksi CV. Nadita untuk segera 

melaksanakan proses pembangunan Kelurahan Penumping tersebut. 

Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Konstruksi antara perusahaan CV. Nadita 

dengan Pemerintah Kota di Surakarta bahwa: berdasarkan bentuk dan isi 

perjanjian maka dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: Perjanjian ini berbentuk 

secara tertulis disebut juga dengan kontrak. Didalam kontrak telah adanya 

pelaksanaan yang terdiri dari Subyek dan Obyek. Subyek adalah manusia dan 

badan hukum sedangkan Obyek adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian 

yang bersangkutan.  

Perjanjian ini dapat dianggap dengan perjanjian yang sah menurut Pasal 

1320 KUH Perdata bahwa syarat sah  perjanjian yaitu; adanya kesepakatan, 

adanya kecakapan bertindak, adanya obyek perjanjian, adanya causa yang halal 

adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak kerja: “total harga Kontrak 

atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikelola 

berdasarkan kualitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam 

daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.275.390.000,- (Dua Milyar Dua 

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)” 

dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 

Koordinator Surakarta No Rekening 1-002-04094-7 An CV. NADITA.  

Tanggung jawab hukum para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

antara CV. Nadita dengan Pemerintah Kota di Surakarta penyedia berkewajiban 

untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) beserta instasinya terhadap semua bentuk tuntunan, tanggung 

jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan / tuntutan hukum, proses 

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) beserta instasinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 

tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK)). Telah sesuai dengan isi perjanjian / Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 1338 

KUH Perdata dan Undang-Undang Kontrak Kerja Konstruksi maupun Perpres 

No. 59 tahun 2010. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
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terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita 

acara penyerahan akhir: Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda 

penyedia dan personil. Cidera tubuh, sakit / kematian personil. Kehilangan / 

kerusakan harta benda dan cidera tubuh, sakit/kematian pihak ketiga. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan 

skripsi ini antara lain sebagai berikut: perlu adanya pengaturan yang memberikan 

kepastian hukum mengenai pemberian opini hukum kontrak kerja agar terciptanya 

ketertiban terhadap peraturan dalam kontrak kerja. Tanggung jawab yang berat 

dalam bekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan undang-undang kiranya 

semua pihak yang terkait dalam kontrak kerja konstruksi agar berhati-hati dalam 

proses pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan, pemeliharaan terhadap 

jalannya suatu pekerjaan konstruksi. 
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