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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disedikan untuk kepentingan 

umum, dalam artian fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan semua 

masyarakat dalam melaksanakan dan memudahkan masyarakat untuk 

aktivitas sehari-hari.
1
 Jalan raya, jalan desa, saluran air, jembatan, fly over, 

trotoar, tempat pembuangan sampah, halte, alat penerangan umum dan lain 

sebagainya merupakan contoh dari fasilitas umum. 

Pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari dan pembangunan tersebut sangat penting, salah satunya 

perbaikan dan pemeliharaan jalan. Jalan merupakan penghubung dalam 

aktivitas sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk hilir mudik antara 

wilayah satu dengan wilayah lain. Kebutuhan akan transportasi jalan 

meliputi: pembangunan prasarana jalan, peningkatan jalan dan merehabilitasi 

jalan perlu suatu perencanaan dengan melihat dari beberapa aspek antara lain: 

aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik serta didukung anggaran yang 

sesuai. 

Dalam rangka pengembangan prasarana jalan di daerah khususnya di 

daerah Kabupaten Ngawi, kewenangan pelaksanaan pembangunan diberikan 

kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan 
                                                           

1
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yang merupakan instansi pemerintah daerah di bidang pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum yang berkedudukan di 

Ngawi. Untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan dan perehabilitasian 

jalan tersebut harus dilaksanakan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan 

secara matang.  

Untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi 

bangunan yang dalam masa pembangunan sampai selesai diperlukan suatu 

perikatan tertulis antara pihak pertama (yang memborongkan/pemberi 

tugas/pemilik proyek/bouwheer) dengan pihak kedua (pemborong/aanemer) 

bisa meliputi konsultan pelaksana, kontraktor pelaksana, dan konsultan 

pengawas. Perikatan antara kedua belah pihak tersebut disebut perjanjian 

pemborongan. Perjanjian pemborongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) disebut dengan pemborongan pekerjaan. 

Pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 1601b KUH Perdata, kemudian 

diatur lebih lanjut dalam pasal 1604-1616 KUH Perdata, namun dalam pasal 

1606-1616 hanya sedikit membahas hak-hak dan kewajiban-kewajiban para 

pihak. 

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan 

kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak satu yaitu 

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang 

pihak yang lain yang memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar 

suatu harga yang telah ditentukan.
2
 Perjanjian pemborongan bersifat 

konsesuil yang artinya perjanjian, dimana adanya kata sepakat antara para 
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pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian 

pemborongan pada azasnya dibuat dalam bentuk yang tertulis,
3
 selain 

berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa 

perjanjian pemborongan bangunan tergolong perjanjian yang bisa 

menimbulkan resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan tertib 

bangunan.  

Dalam penyelenggaraan prasarana jalan telah ditetapkan di dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan 

APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia 

barang/jasa. Disebutkan juga bahwa nilai paket pengadaan barang/jasa 

pemborongan/jasa lainnya paling banyak 2.500.000.000 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali 

untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat 

dipenuhi oleh usaha kecil. Disebutkan juga semua pengadaan dengan nilai 

paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), pihak 

penyelenggara hanya perlu memilih dari proposal yang diajukan kepada 

mereka tanpa perlu adanya pelelangan. Oleh karena itu disebut Penunjukan 

Langsung. 

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum menetapkan kontraktor yang 

mengerjakan proyek pembangunan jalan kepada CV. Karya Utama dengan 

cara penunjukan langsung yang memenuhi syarat-syarat pelaksanaan 

pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) 
                                                           

3
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Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 55. 
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Nomor: 050/6201/404.109/2011. Dalam penawaran yang ditujukan kepada 

CV. Karya Utama untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan 

perbaikan jalan perempatan dungus dengan dana dari APBD sebesar Rp. 

117.988.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh 

Delapan Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak (PPN dan PPh) dengan jangka 

waktu pembangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan 

Perjanjian (Kontrak). 

Keterlibatan pihak kontraktor selaku pelaksana proyek pekerjaan 

pembangunan jalan perempatan dungus di Kabupaten Ngawi antara Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten 

Ngawi dengan CV. Karya Utama telah menimbulkan suatu hubungan hukum 

yaitu perjanjian pekerjaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Sesuai dengan surat perjanjian dimana perjanjian tersebut telah sesuai 

dan sah dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya 

dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan 

ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.
4
 

Pada pelaksanaan kontrak kerja pembangunan perbaikan jalan 

perempatan dungus antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya 

dan Kebersihan Kabupaten Ngawi dengan CV. Karya Utama, telah jelas 

diatur mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian 

pekerjaan. Untuk pihak kontraktor jika terjadi keterlambatan penyelesaian 

pekerjaan dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan syarat-syarat 

di dalam kontrak, maka akan dikenakan denda atau sanksi apabila alasan-
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alasan dari pihak kontraktor tidak dapat diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi. 

Pada perencanaan proyek pembangunan fasilitas umum, proses 

pertama dalam pengadaan jasa pembangunan konstruksi adalah dengan cara 

pelelangan tender atau penunjukan secara langsung tergantung pada nilai 

proyek yang akan dikerjakan, jika nilai proyek diatas 200.000.000 (Dua Ratus 

Juta) maka dilakukan pelelangan, karena tidak semua perusahaan jasa 

konstruksi mampu melaksanakan proyek diatas nilai tersebut secara finansial 

sedangkan nilai proyek sekitar 200.000.000 (Dua Ratus Juta) atau ke bawah 

maka penyelenggara tinggal memilih proposal yang diajukan oleh pihak 

pelaksana pekerjaan yang biasa disebut dengan cara penunjukan langsung 

kepada calon pemborong pekerjaan. Masalah yang sering dihadapi dengan 

cara pelelangan tender adalah dalam tahap pra kualifikasi banyak yang 

meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administratif dan teknis, 

sehingga menyebabkan ketidaktahuan apakah perusahaan pemborong jasa 

tersebut pernah memiliki riwayat cacat dalam kinerja proyek pengerjaan atau 

tidak dan banyak perusahaan yang memiliki koneksi dengan pihak 

penyelenggara sehingga menyebabkan adanya unsur-unsur KKN (Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme) sedangkan masalah yang dihadapi dengan cara 

penunjukan langsung terhadap calon pelaksana proyek hampir sama dengan 

cara pelelangan tender tersebut yaitu adanya persekongkolan antara 

penyelenggara dan pihak pelaku usaha, padahal ada perusahaan lain yang 

lebih mampu mengerjakan proyek tersebut, keadaan tidak mendesak dan 

terdapat ketersediaan barang cukup banyak sehingga hal tersebut 
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mengundang temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahkan 

penegak hukum lainnya. Di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak 

mungkin akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam 

kontrak yang dibuat pun, kadangkali bentuk dan isinya tidak sesuai dengan 

standar pembuatan kontrak dan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi 

yang dilakukan kedua belah pihak kemungkinan ada cidera janji 

(wanprestasi) sehingga menyebabkan perselisihan dan perselisihan tersbut 

harus diselesaikan diluar pengadilan (musyawarah, mediasi, konsiliasi, atau 

arbitrase). 

Dari uraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PERJANJIAN PEMBORONGAN (Studi Tentang Kontrak Kerja 

Konstruksi Pembangunan Fasilitas Umum di Kab. Ngawi)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan perumusan masalah yang diteliti adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemerintah 

dengan swasta dalam proyek pembangunan fasilitas umum di Kab. 

Ngawi?” 

2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam pemborongan proyek 

pembangunan fasilitas umum? 
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C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan 

kegunaan jelas dan pasti. Berkaitan dengan masalah yang diuraikan diatas, 

penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perjanjian 

pemborongan antara pemerintah dengan swasta dalam proyek 

pembangunan fasilitas umum di Kab. Ngawi. 

2. Untuk mengidentifikasi mengenai kendala-kendala yang terjadi selama 

pelaksanaan perjanjian antara pihak pemerintah dengan swasta dalam 

proyek pembangunan fasilitas umum di Kab. Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mempelajari dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum perdata 

khususnya tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemerintah 

dengan swasta dalam proyek pembangunan fasilitas umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk dijadikan 

bahan referensi dalam mempelajari lebih lanjut tentang perjanjian 

pemborongan, terutama sebagai media untuk memperlancar dalam 

penyelesaian skripsi. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang 

perjanjian pemborongan. 
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c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bahan dan wawasan khususnya 

dalam bidang hukum perdata. 

E. Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

Pada pelaksanaan kontrak kerja pembangunan perbaikan fasilitas 

umum di Kabupaten Ngawi, pihak I yaitu pemerintah telah melaksanakan 

perjanjian pekerjaan dengan pihak II yaitu swasta/pemborong yang 

diwujudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dituangkan 

dalam bentuk Kontrak Kerja Konstruksi. Pemilihan perusahaan jasa 

konstruksi yang melakukan pekerjaan tersebut dipilih dengan penunjukan 

langsung. Penunjukan langsung tersebut berdasarkan pada ketentuan yang 

terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Ditandanganinya perjanjian pemborongan tersebut menimbulkan 

hubungan hukum antara para pihak untuk saling mematuhi ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian pemborongan didefinisikan 

sebagai perjanjian antara pihak pemberi pekerjaan dengan perusahaan 

penerima pemborongan pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban para 

pihak.
5
 Berdasarkan pada perjanjian pihak pemborong harus melaksanakan 

dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur-

prosedur dalam dokumen kontrak. Apabila terjadi ketidaksesuaian pengerjaan 

yang tertuang dalam dokumen kontrak, pihak pemborong wajib untuk 

memperbaiki pekerjaannya tersebut. 

                                                           
5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a635958aeb1a/cermati-konsep-dasar-perjanjian-

pemborongan-pekerjaan-dan-penyedia-jasa-pekerja/ Diakses pada 27 Maret 2019, pukul 02.41. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a635958aeb1a/cermati-konsep-dasar-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-dan-penyedia-jasa-pekerja/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a635958aeb1a/cermati-konsep-dasar-perjanjian-pemborongan-pekerjaan-dan-penyedia-jasa-pekerja/
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Dengan adanya perjanjian pemborongan tersebut maka para pihak 

terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pihak pemberi 

pekerjaan dalam hal ini untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum bagian 

yang disiapkan oleh pemborong dikerjakan, dan setelah itu langsung 

membayar sebagian yang telah diperiksanya tersebut.
6
 Kewajiban dari pihak 

pemborong pada perjanjian tersebut untuk melaksanakan proyek 

pembangunan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan 

oleh pekerja yang dipekerjakannya dalam proyek pembangunan perbaikan 

jalan perempatan dungus. 

Dalam setiap pekerjaan proyek mungkin akan terjadi suatu keadaan 

yang tidak diinginkan di lapangan. Para pekerja dihadapkan pada suatu 

keadaan yang tidak diduga dan disadari dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban masing-masing. Atas keadaan yang mungkin timbul secara tidak 

terduga dan diinginkan, maka dalam kontrak tercantum tentang cara 

penyelesainnya, beserta dengan sanksi-sanksinya. Dalam keadaan kahar 

(force majeure) pihak pemborong dibebaskan dari tanggung jawab atas 

kerugian dan keterlambatan pekerjaan yang dibuktikan dengan pengesahan 

tertulis dari pihak berwenang. 

Perjanjian pemborongan antara pihak I yaitu pemerintah dengan pihak 

II yaitu swasta atau pemboron dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan sebagaimana semestinya atau tergantung pada peristiwa tertentu, 

dengan dipenuhinya kondisi diatas maka perjanjian pemborongan antara 

                                                           
6
 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 258. 
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pemerintah dengan pemborong juga akan berakhir sesuai dengan yang 

tercantum dalam kontrak. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk kegiatan penelitian dan penyusunan 

suatu karya ilmiah.
7
 Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana 

suatu penelitian itu dilakukan. Dalam garis besarnya uraian metode penelitian 

pada setiap usulan penelitian hukum, berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder 

(bahan kepustakaan) sebagai bahan dasar yang diteliti dengan cara 

mengkaji pada peraturan perundangan (tertulis) yang terkait dengan objek 

yang diteliti, yakni mengenai pelaksanaan pemborongan yang terdapat 

dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan fasilitas umum. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan 

menjelaskan suatu gambaran pada data yang diteliti secara tepat terhadap 

keadaan atau gejala-gejala lain yang ada.
8
  

3. Jenis Data 

Oleh karena penulis menggunakan penelitian hukum 

normatif/doktrinal, maka dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

jenis data sebagai berikut: 

                                                           
7
  Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh 

Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Alfabeta, hal. 106. 
8
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25. 
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1. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui kajian bahan kepustakaan, yang meliputi 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, 

yaitu berupa kontrak kerja konstruksi pembangunan fasilitas umum di 

Kabupaten Ngawi ditunjang dengan bahan hukum primer yang berupa 

literatur-literatur dan peraturan perundangan yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti. 

2. Data Primer 

Yaitu data-data berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak 

yang terlibat dalam objek penelitian ini dengan wawancara secara 

langsung maupun tertulis dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan perjanjian pemborongan yaitu CV. Karya Utama selaku 

pihak kontraktor (konsultan pelaksana/penyedia jasa). Data primer ini 

berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan  

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan 

data dengan membaca, mengutip, merangkum dari buku-buku dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. 
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2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertatapan muka secara 

langsung dengan responden dengan menanyakan perihal objek 

penelitian tersebut. 

5. Metode Analisa Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, analisis dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni dengan cara 

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Hasil 

dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, selanjutnya 

disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab problematika terkait 

perjanjian pemborongan. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan 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 
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1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Asas-Asas Perjanjian 

4. Subyek Perjanjian 

5. Obyek Perjanjian 

6. Wanprestasi 

7. Overmacht 

8. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan 

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan 

3. Jenis-Jenis Perjanjian Pemborongan 

4. Isi Perjanjian Pemborongan 

5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan 

Pekerjaan 

6. Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak 

7. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan 

Perjanjian 

8. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan 

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak 

1. Pengertian Kontrak 

2. Syarat Sahnya Kontrak 

3. Bentuk-Bentuk Kontrak 

4. Jenis-Jenis Kontrak 
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5. Akibat Hukum Suatu Kontrak

6. Berakhirnya Suatu Kontrak

D. Tinjauan Tentang Kontrak Kerja Konstruksi 

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi

2. Pengaturan Kontrak Kerja Konstruksi

3. Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak

Kerja Konstruksi 

5. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja

Konstruksi 

BAB III : PEMBAHASAN 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 


