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PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA 

Studi Tentang Perjanjian antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya 

Cipta 

 

Abstrak 
Negara Indonesia merupakan negara berkembang, hal ini dapat dilihat dengan 

adanya proses pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. kontrak perjanjian kerap kali 

disebutkan adanya keterlibatan dan peran pihak-pihak lain. Suatu perjanjian 

pemborongan melibatkan berbagai pihak yang secara kontraktual langsung 

maupun tidak langsung mepunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Meskipun 

secara formal hubungan kontraktual hanya ada antara pihak-pihak yang 

menandatangani surat perjanjian atau kontrak kerja yaitu pihak yang 

memborongkan (Aanbesteder, Bouwheer) dengan pihak pemborong (Rekanan, 

Annemer), namun dalam suatu kontrak perjanjian kerap kali disebutkan adanya 

keterlibatan dan peran pihak-pihak lain. Aturan mengenai hak dan kewajiban 

serta hubungan pihak-pihak lain tersebut juga diatur dalam kontrak kerja atau 

surat perjanjian tersebut Perjanjian yang dibuat antara SMK Negeri 1 Madiun 

dan UD. Daya Cipta merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam hal ini 

pemborongan pekerjaan pengadaan bahan praktik yang dilaksanakan oleh UD. 

Daya Cipta sebagai pihak pemborong dan SMK negeri 1 Madiun sebagai pihak 

yang memborongkan pekerjaan. Perjanjian Pemborongan ini dibuat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kesesuaiannya perlu 

dilakukan penelitian lebih mendalam, terkait bagaimana pelaksanaan perjanjian 

ini. Dari objek hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban kedua belah pihak, 

wanprestasi dan akibat hukumnya, sampai dengan keadaan memaksa dan akibat 

hukumnya dalam perjanjian pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan 

UD. Daya Cipta. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian perjanjian pemborongan 

kerja dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang 

berkaitan dengan perjanjian pemborongan. 

 

Kata Kunci: perjanjian, kontrak pemborongan, pemborongan kerja 

 

Abstract 

Indonesia is a developing country; this can be seen from the development process 

in all fields. Development is an effort to create the prosperity and welfare of the 

people. Contractual agreements often specify the involvement and role of the 

other party. Contractual agreements involve various parties that are contractually 

directly or indirectly related to one another. Although formally the contractual 

relationship only exists between the parties who signed the agreement or work 

contract, namely the contractor (Aanbesteder, Bouwheer) and the contractor 

(Partner, Annemer), the contractual agreement often mentions the involvement 

and roles of other parties. Provisions regarding the rights and obligations as well 

as the relationship of other parties are also regulated in the work contract or 

agreement letter. The agreement was made between SMK Negeri 1 Madiun and 

UD. Daya Cipta is a work contract agreement. In this case, the contract for the 

procurement of practical materials is carried out by UD. Daya Cipta as the 
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contractor and SMK Negeri 1 Madiun as the party who bought the job. This 

contract agreement is made based on the prevailing laws and regulations; 

however, its suitability requires a more in-depth study of how the agreement is 

implemented. From legal objects, legal subjects, rights and obligations of both 

parties, default and legal consequences, to compelling circumstances and legal 

consequences in the contract agreement between SMK Negeri 1 Madiun and UD. 

Daya Cipta. The focus of this research is the conformity of work contract 

agreements with statutory regulations and legal doctrine related to contract 

agreements. 

 

Keywords: agreement, contract, contract of work 

 

1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, hal ini dapat dilihat dengan 

adanya proses pembangunan di segala bidang. 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 pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti 

pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan adalah berupa 

pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan 

rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, 

perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya (Djumialdji, 

1996). 

Demi tercapainya pembangunan nasional yang merata yang bisa 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, diperlukan juga pendidikan 

teori dan juga praktik, khusunya mengenai teknik bangunan. Pendidikan tersebut 

bisa diterapkan atau diajarkan dalam kehidupan sejak dini yang saat ini sudah kita 

ketahui hal tersebut kebanyakan diterapkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

atau biasanya sering kali ilmu teori dan juga praktik mengenai teknik bangunan 

tersebut banyak di dapati menjadi salah satu program atau jurusan di setiap 

Sekolah Menengah Kejuruan. Dimana kemudian ilmu tersebut selanjutnya bisa di 

perdalam lagi pada tingkat Perguruan Tinggi. 
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Suatu perjanjian pemborongan melibatkan berbagai pihak yang secara 

kontraktual langsung maupun tidak langsung mepunyai hubungan satu dengan 

yang lainnya. Meskipun secara formal hubungan kontraktual hanya ada antara 

pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian atau kontrak kerja yaitu pihak 

yang memborongkan (Aanbesteder, Bouwheer) dengan pihak pemborong 

(Rekanan, Annemer), namun dalam suatu kontrak perjanjian kerap kali disebutkan 

adanya keterlibatan dan peran pihak-pihak lain. Aturan mengenai hak dan 

kewajiban serta hubungan pihak-pihak lain tersebut juga diatur dalam kontrak 

kerja atau surat perjanjian tersebut. Adanya surat perjanjian atau kontrak kerja 

tersebut masing-masing pihak harus menjaga keseimbangan hak dan 

kewajibannya (Jusuf dan Himawati, 2007).
 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya SMK Negeri 1 Madiun sebagai 

salah satu Sekolah kejuruan yang dalam kurikulum nya terdapat jurusan atau 

program Teknik bangunan dan mengharuskan adanya praktik terkait ilmu teori 

yang telah di dapat para siswa nya. Namun dalam merealisasikan praktik tersebut 

SMK Negeri 1 Madiun tidak bisa menyediakan bahan-bahan praktik siswa SMK 

Negeri 1 Madiun tidak bisa menyediakan sendiri maka memerlukan pihak kedua 

atau pihak penyedia yaitu UD. Daya Cipta Madiun untuk melakukan pekerjaan 

pengadaan bahan praktik siswa, sehingga perlunya mengadakan perjanjian 

pemborongan pekerjaan pengadaan bahan praktik siswa yang persyaratannya telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 

Perjanjian yang dibuat antara SMK Negeri 1 Madiun dan UD. Daya Cipta 

merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam hal ini pemborongan 

pekerjaan pengadaan bahan praktik yang dilaksanakan oleh UD. Daya Cipta 

sebagai pihak pemborong dan SMK negeri 1 Madiun sebagai pihak yang 

memborongkan pekerjaan. 

 

2. METODE 

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal normatif. Karena penulis 
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akan melakukan penelitian tentang perjanjian pengadaan barang, maka penulis 

akan meneliti bahan sekunder sebagai dasar untuk kemudian diteliti dengan cara 

menelusuri peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan atau menjelaskan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan menyajikan, menganalisis, 

dan menginterpetasi (Narbuko dan Achmadi, 2003). 

 

3. HASIL PEMBAHASAN 

3.1 Objek Hukum 

Dilihat dari perjanjian pemborongan, subjek hukum telah sesuai dengan peraturan 

dan doktrin hukum yang ada. Subjek hukum adalah orang atau perorangan yang 

mewakili badan hukum masing-masing yang kemudian membuat kesepakatan 

pemborongan kerja dengan menerangkan alamat, dan pekerjaan. Namun, sebagai 

syarat sah suatu perjanjian bahwa seseorang tersebut memang mewakili badan 

hukum yang ada maka dari itu diperlukan penulisan surat kuasa dan atau surat lain 

sebagai bentuk surat yang mengesahkan tentang adanya penunjukkan kuasa yang 

sah. Tetapi secara menyeluruh, kesesuaian perjanjian dengan peraturan dan 

doktrin hukum yang ada telah sesuai. 

Kesesuaian antara perjanjian pemborongan kerja dengan norma dan doktrin 

hukum telah sesuai, namun ada beberapa kekurangan yang perlu ditambahkan 

dalam hal pemuatan identitas pihak yang melakukan kesepakatan, seperti umur 

atau tempat tanggal lahir sehingga dapat menentukan kecakapan seseorang apakah 

sudah cakap atau belum, kemudian adanya alamat lengkap dan jabatan untuk 

memberikan keterangan tentang alamat tinggal para pihak dan sebagai ganti surat 

kuasa sehingga orang yang ada pada perjanjian memang orang yang mewakili 

badan hukum tersebut. 

3.2 Subjek Hukum 

Pasal 2 dan yang diatur dalam perjanjian pemborongan kerja telah sesuai dengan 

Doktrin Kontrak Pemborongan kerja dan Norma UU No. 2 Tahun 2017, bahwa 

Kontrak kerja konstruksi atau kontrak pemborongan meliputi tiga bidang 

pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada prinsipnya, 
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pelaksaaan masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia jasa 

secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi atau pemborongan. Didalam UU 

No. 2 Tahun 2017 terdapat asas-asas pengaturan jasa konstruksi atau 

pemborongan, yaitu 1. Asas kemitraan; 2. Asas kejujuran; 3. Asas manfaat,; 4. 

Asas keserasian; 5. Asas kemandirian; 6. Asas keterbukaan,; 7. Asas keamanan 

dan keselamatan (Narbuko dan Achmadi, 2003). 

Kesesuaian antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 dengan Doktrin Kontrak Pemborongan Kerja didasarkan pada isi dari 

Pasal 2 dan 3 yang merupakan implementasi dari norma dan doktrin tersebut. 

Pekerjaan yang diborongkan dan nilai pengadaaan telah berpacu pada asas-asas 

dan doktrin kontrak pemborongan kerja yang ada. Sehingga tidak menyalahi 

aturan yang ada. 

Perjanjian Pemborongan Kerja Antara SMK N 1 Madiun dengan UD. Cipta 

Daya, dalam hal Hak dan Kewajiabn sudah memenuhi Pasal 1313 KUHPerdata 

dan Pasal 1233 KUHPerdata, dan hak dan kewajiban dari para pihak timbul 

karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. 

3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu secara sebagian. Dalam perjanjian pemborongan kerja diatas, 

kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan suatu prestasi yaitu 

pemborongan kerja berupa penyerahan barang dan pembayaran yang merupakan 

hak dan kewajiban para pihak 

Dan dari kesepakatan tersebut timbul hak dan kewajiban yang merupakan 

bentuk keadilan dalam perjanjian pemborongan kerja tersebut, sehingga telah 

memenuhi dan sesuai dengan doktrin nilai keadilan dalam perjanjian 

Perjanjian pemborongan kerja telah sesuai, dari kesepakatan kedua belah 

pihak yaitu SMK N 1 Madiun dengan UD Cipta Daya menimbulkan hak dan 

kewajiban, Penyerahan barang yang dilaksanakan merupakan kewajiban bagi UD 

Cipta Daya dan menjadi Hak bagi SMK N 1 Madiun untuk menerima barang yang 

diserahkan oleh UD Cipta Daya. Dan menjadi kewajiban bagi SMK N 1 Madiun 

untuk melakukan pembayaran yang telah diperjanjikan dan menjadi hak bagi UD 

Cipta Daya untuk menerima Pembayaran dari SMK N 1 Madiun. 
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Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 1313 dan 1233 KUHPerdata 

dan Doktrin  tentang hak dan kewajiban, nilai-nilai keadilan dalam perjanjian ini 

juga terpenuhi karena adanya bentuk kesepakatan dalam hal hak dan kewajiban 

yang mengikat kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau sesuatu yang 

merugikan salah satu pihak, sehingga merupakan bentuk keadilan terhadap kedua 

belah pihak yang melaksanakan perjanjian ini. 

3.4 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pemborong (pihak kedua) dapat 

menimbulkan kerugian, karena wanprestasi sebagaimana diterangkan melalui 

doktrin dan norma yang ada, akibat perbuatan wanprestasi si debitur, kreditur 

mengalami kerugian, sehingga kreditur berhak meminta uang ganti rugi akibat 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 

Pasal tentang Sanksi denda dibuat untuk mengikat pihak kedua sebagai 

debitur agar tidak melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

pihak pertama selaku kreditur. Sanksi denda tersebut tentu merupakan 

kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak memberikan beban satu sama lain. 

Wanprestasi adalah Tindakan yang melibatkan 2 belah pihak yang terikat 

dalam sebuah perjanjian, yang kemudian akibat perbuatan tersebut suatu prestasi 

yang ada pada perjanjian tidak terpenuh sehingga menimbulkan kerugian, dan 

yang menimbulkan haruslah membayarkan ganti rugi akibat perbuatannya 

tersebut. Dari hal tersebut kesesuaian Perjanjian dengan Norma dan Doktrin 

sangatlah terlihat, dimana Pasal sanksi denda merupakan bentuk perlindungan 

tentang adanya wanprestasi dan telah sesuai dengan peraturan dan doktrin hukum 

yang ada. 

Pasal sanksi denda mengharuskan pihak yang berbuat wanprestasi untuk 

membayarkan sejumlah uang ganti rugi karena merupakan kewajiban 

seabagaimana tertera dalam Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau 

pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat 

menimbulkan kerugian bagi debitor atau pihak yang mempunyai hak menerima 

prestasi. Akibat hukum bagi debitor atau pihak yang melakukan wanprestasi, 

yaitu: (Muhammad.  (2012).   
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a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau 

pihak yang mempunyai hak menerima prestasi; 

b. Dia harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti 

kerugian; 

c. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi; 

3.5 Overmacht dan Akibat Hukumnya 

Bahwa jika dibandingkan, Pasal 6 Force Majeuer merupakan bentuk implementasi 

dari Pasal 1612 KUHPerdata dan menjadi antisipasi tentang adanya perbuatan 

diluar kemampuan manusia, sehingga apabila terjadi, perjanjian telah 

menyepakati bagaimana jalan keluar bagi kedua belah pihak yang sama-sama 

telah disepakati. Seperti halnya apabila salah seorang meninggal dunia, maka 

dalam Pasal 6 ini telah diatur secara lebih lanjut bagaimana jalan keluar yang telah 

disepakati. 

Jika dibandingkan, Pasal 6 merupakan implementasi yang telah sesuai 

dengan norma dan doktrin, khususnya pada Pasal 1612 KUHPerdata dan doktrin 

tentang kepalitian itu sendiri. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

4.1.1 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan antara 

SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta. 

Hubunngan hukum antara para pihak dalam perjanjian pemborongan antara SMK 

Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta. 

a. Pengaturan tentang subyek hukum dalam perjanjian pemborongan antara 

SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta, Pasal 1 Perjanjian 

Pemborongan Kerja telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap tentang 

subjek hukum. 

b. Pengaturan tentang obyek hukum dalam perjanjian pemborongan antara SMK 

Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta, Pasal 1 dan Pasal 3 Perjanjian 

Pemborongan Kerja telah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. 
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c. Pengaturan tentang hak dan kewajiban dari pihak pertama dalam perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta, Pasal 2 

dan Pasal 4 Perjanjian Pemborongan Kerja telah sesuai dengan pendapat 

Salim H.S tentang Persetujuan Kontrak serta pendapat Muhammad 

Syaifuddin tentang Nilai keadilan sosial dalam kontrak. 

d. Pengaturan tentang hak dan kewajiban dari pihak kedua dalam perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta, , Pasal 

2 dan Pasal 4 Perjanjian Pemborongan Kerja telah sesuai dengan pendapat 

Salim H.S tentang Persetujuan Kontrak serta pendapat Muhammad 

Syaifuddin tentang Nilai keadilan sosial dalam kontrak. 

4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan 

Antara SMK Negeri 1 Madiun Dengan UD. Daya Cipta 

a. Wanprestasi  

1) Bentuk Wanprestasi 

Dari Pasal 5 tentang Sanksi dan Denda dalam Perjanjian 

Pemborongan Kerja dijelaskan bahwa wanprestasi yang dituliskan 

oleh Pihak Pertama ada 3 bentuk yaitu (a). Pihak Kedua tidak 

indahkan kewajiban-kewajibannya, dan dari setiap kelalaian Pihak 

Kedua diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; dan (b) 

Pihak Kedua tidak menyelesaikan Pekerjaan pekerjaan sesuai 

dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 1 

Huruf b Perjanjian Pemborongan Kerja. Telah sesuai dengan 

Pendapat Munir Fuady tentang sebab terjadinya Wanprestasi dan 

Pendapat Muhammad Syaifuddin tentang 4 (empat) wujud 

wanprestasi. 

2) Akibat hukum dari masing-masing wanprestasi 

Dari Pasal 5 tentang Sanksi dan Denda dalam Perjanjian 

Pemborongan Kerja dijelaskan bahwa akibat hukum dari 

wanprestasi yang ada dalam perjanjian pemborongan kerja antara 

lain adalah, kewajiban Pihak Kedua untuk membayarkan denda 

yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 tentang Sanksi Denda telah 

sesuai dengan Doktrin hukum tentang akibat wanprestasi dimana 
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seseorang kreditur yang mengalami kerugian dapat meminta denda 

sebagai bentuk ganti kerugian, dan doktrin hukum tentang 

kewajiban membayar ganti rugi akibat wanprestasi, dan Pendapat 

Muhammad Syaifuddin tentang kewajiban debitur membayarkan 

ganti rugi apabila melakukan wanprestasi.  

b. Overmacht  

1) Bentuk Overmacht 

Dari Pasal 6 tentang Force majeure (Keadaan Memaksa) dalam 

Perjanjian Pemborongan Kerja dijelaskan bahwa keadaan memaksa 

yang dapat menghambat pekerjaan dalam perjanjian pemborongan 

kerja ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan 

disetujui pihak lain telah sesuai dengan Pasal 1612 KUHPerdata 

yang menjelaskan tentang Pekerjaan dalam perjanjian yang 

berhenti akibat meninggalnya si Pemborong, sesuai dengan 

Pendapat R.Soebekti tentang Kepailitan. 

2) Akibat Hukumnya  

Dari Pasal 6 tentang Force majeure (Keadaan Memaksa) dalam 

Perjanjian Pemborongan Kerja dijelaskan bahwa keadaan memaksa 

yang dapat menghambat pekerjaan dalam perjanjian pemborongan 

kerja ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan 

disetujui pihak lain akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana tentang 

siapa yang menanggung resiko akibat terjadinya keadaan memaksa 

tersebut dan tidak dijelaskan bagaimana akibat hukumnya, namun 

hanya diatur tentang bagaimana apabila terjadi keadaan memaksa 

sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 

KUHPerdata tentang Akibat Hukum Keadaan yang Memaksa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 

memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 

berikut: 

a. Bagi Pihak yang melakukan perjanjian pemborongan kerja untuk senantiasa 

menjunjung tinggi asas-asas perjanjian yang baik, memenuhi syarat-syarat 
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perjanjian dan taat terhadap peraturan yang berlaku meskipun perjanjian pada 

dasarnya menjadi perundang-undangan bagi para pihak yang melakukan 

perikatan serta melaksanakan perjanjian yang telah disepakati agar tidak 

terjadi wanprestasi atau ingkar janji. 

b. Bagi masyarakat untuk melakukan perjanjian pemborongan kerja agar tidak 

menyalahi aturan dan doktrin hukum, memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, 

tidak melanggar aturan-aturan tekait dengan perjanjian pemborongan kerja, 

dan senantiasa menerapka asas-asas perjanjian terhadap setip perikatan yang 

akan dilaksanakan, baik perjanjian pemborongan kerja ataupun yang lainnya. 
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