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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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.
1
 

Untuk tercapainya pembangunan nasional itu, berbagai usaha telah 

dilakukan oleh pemerintah. Namun, pembangunan yang telah dicanangkan 

selama ini oleh pemerintah hanya akan dapat berjalan apabila mendapat 

tanggapan yang positif dari masyarakat. Adapun peran pemerintah dalam 

proses pembangunan adalah sebagai perencana, pelaksana ataupun sebagai 

pengawas. Sedangkan peran masyarakat adalah turut aktif dalam mengisi dan 

melaksanakan pembangunan. Pembangunan dapat dilakukan dalam dua 
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aspek yaitu pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik 

dapat diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya 

secara langsung oleh masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik 

seperti dimaksud, berupa: 

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan; 

2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar, mall; 

3. Prasarana social yaitu: gedung sekolah, rumah ibadah, puskesmas; 

4. Prasarana produksi saluran air. 

Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak 

terwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan 

ini sering disebut juga dengan pembangunan masyarakat, yang dapat berupa: 

1. Pembangunan bidang keagamaan; 

2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana; 

3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban; 

4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti  pembuatan  KTP, 

Pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran; 

5. Pembuatan surat keterangan berdomisili. 

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 
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satu program atau jurusan di setiap Sekolah Menengah Kejuruan. Dimana 

kemudian ilmu tersebut selanjutnya bisa di perdalam lagi pada tingkat 

Perguruan Tinggi. 

Mengenai ilmu teori, bahan-bahannya pastilah bisa didapat dengan 

mudah dari materi yang diberikan oleh pengajar di Sekolah Menengah 

Kejuruan dan/atau dari literatur-literatur yang ada, namun berbeda hal nya 

dengan ilmu praktik, untuk menerapkan teori yang telah di dapatkan 

diperlukan kerja nyata atau praktik, dan untuk melaksanakan praktik tersebut 

dibutuhkan bahan-bahan kebutuhan praktik. Dalam memperoleh bahan-bahan 

praktik siswa pihak Sekolah tidak bisa menyediakan sendiri sehingga 

memerlukan pihak kedua atau pihak penyedia untuk melakukan pekerjaan 

pengadaan bahan praktik siswa. 

Berhubung Indonesia adalah Negara hukum, maka hampir semua hal 

tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang mengaturnya. Termasuk 

halnya dalam melaksanakan pengadaan bahan praktik siswa tersebut, 

dibuatlah sebuah perjanjian atau kontrak. Definisi perjanjian itu telah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313, yang 

menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. 

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan 

peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan 

perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. 

Sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 
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semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Menyikapi hal tersebut R. Subekti 

menjelaskan:
2
 

“bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi 

apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka 

yang membuatnya, dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita 

diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari 

hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan 

aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang akan kita buat.” 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :
3
 

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu 

2. Perjanjian kerja/perburuhan 

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan 

Menurut pasal 1601 b KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata), perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu, 

(si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 

bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu 

harga yang ditentukan.
4 

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (vormvrij) artinya perjanjian 

pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun  tertulis.  Dalam prakteknya, 

apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil 
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biasanya perjanjian pemborongan tersebut dapat dibuat secara lisan. Namun 

apabila perjanjian pemborongan itu menyangkut harga borongan dengan 

jumlah yang agak besar biasanya perjanjian pemborongan itu akan dibuat 

dalam bentuk tertulis. 

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.
5 

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 
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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. 

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini para pihak yang 

terlibat tidak boleh mengabaikan surat perjanjian (kontrak) pemborongan ini 

karena dalam kontrak ini terdapat aspek-aspek hukum yang dapat   

disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun 

seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini banyak kontrak yang 

bermasalah. Kebanyakan isi dari kontrak-kontrak tersebut hanya 

menguntungkan salah satu pihak tanpa memperhatikan pihak yang lain 

sehingga asas keadilan dan keseimbangan tidak terlihat lagi, sehingga hasil 

yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah 

pihak. Selain itu, dalam proses pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan 

apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga banyak 

proyek itu yang berhenti sebelum selesai proses pekerjaannya. Oleh sebab 

itu, pemahaman akan aspek–aspek hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran hukum. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah perjanjian pemborongan tersebut dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Antara 

SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penulisan 

1. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penulisan adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. 

Daya Cipta 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. 

Daya Cipta. 
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2. Manfaat 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil baik manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun manfaat 

dan kegunaan secara praktis sebagai berikut : 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi dunia 

pendidikan dan akademisi pada umumnya serta dapat  memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan  perjanjian  pemborongan  

pada  khususnya.  Penulisan  skripsi  ini juga diharapkan dapat 

menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah dan 

sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

bagi masyarakat yang masih awam mengenai perjanjian pemborongan 

serta dapat memberikan tambahan bagi instansi pemerintah tentang 

cara membuat perjanjian pemborongan yang baik dan 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut kamus bahasa Belanda perjanjian didefinisikan dengan 

Virbentesis berasal dari kata binden yang berarti ikat atau mengikat sedangkan 

kata perjanjian sendiri dalam bahasa Indonesia diambil dari kata janji yang 

dalam bahasa Belanda Overeenkomst yang berarti persetujuan.
6
 Perjanjian 
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diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum yang berdasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Hubungan hukum itu terjadi diantara subyek hukum yang satu dengan subyek 

hukum yang lain., dimana subyek hukum yang satu berhak untuk menerima 

prestasi sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi 

prestasi tersebut sebagaimana hal yang telah disepakati sebelumnya.
7
 

Perjanjian yang sah adalah persetujuan sebagaimana telah memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga 

persetujuan tersebut diakui oleh hukum.
8
 Berdasarkan hal yang dijanjikan 

untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian, dibagi menjadi 3 (tiga) macam 

diantaranya : 

1. Perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan suatu barang. Perjanjian 

untuk melakukan suatu perbuatan yaitu dengan memberikan barang kepada 

pihak kedua. 

2. Perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu. 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
9
 

Istilah hukum perjanjian atau kontrak adalah terjemahan dari bahasa 

Inggris contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai 

overeevscomsrecht.
10
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 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, hal.117. 

8
 Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, hal. 88. 

9
 Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris, 

hal. 12. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode dan sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
11

 

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan 

seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh 

mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu 

permasalahan itu.
12

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan doktrinal normatif. Karena penulis 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. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan atau menjelaskan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan menyajikan, 
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 Salim H.S., Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Jakarta : Sinar 

Grafika, hal.3. 
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 Ronny Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 94. 
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 Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1. 
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menganalisis, dan menginterpetasi.
13

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan fakta yang ada pada perjanjian pengadaan barang yang 

kemudian dapat diperoleh analisa secara jelas dan cermat terkait 

permasalahan yang diteliti. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Bentuk dan Jenis data yang digunakan penulis diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan penulis berupa perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya cipta. 

Data tersebut diperoleh penulis dari UD. Daya Cipta Madiun. 

b. Data Primer 

Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah 

dan diuraikan orang lain.
14

 Data primer penelitian ini diperoleh secara 

langsung dari narasumber, berupa keterangan lisan dari pemilik UD. 

Daya Cipta yang berada di Jl. Raya Solo No. 69, Jiwan, Madiun, Jawa 

Timur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk mendeskripsikan sesuatu masalah 

hukum, dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, perlu pendekatan masalah 

dan jenis studi yang akan dilakukan, apakah hanya dilakukan di 
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 Colid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hal. 

44. 
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 Hilman Hadikusumo, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, hal. 65. 
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perpustakaan atau juga akan ke lapangan.
15

 Metode pengumpulan data 

yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan. 

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, 

membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literature 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Studi Lapangan. 

Merupakan metode pengumpulan data secara langsung terjun ke 

lapangan, dengan cara : 

a. Observasi. 

Yaitu melakukan pengamatan secara sistematis mengenai 

permasalahan yang diteliti agar memperoleh gambaran nyata yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Wawancara. 

Yaitu pertemuan langsung dengan pemilik UD. Daya Cipta 

dan bertukar informasi melalui tanya jawab mengenai perjanjian 

pemborongan antara SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya 

Cipta itu sendiri, sehingga penulis mengetahui lebih mendalam 

tentang penelitian yang dilakukan. 

5. Metode Analisis Data. 

Teknik yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif 

dimana menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan dan mengolah data primer yang telah diperoleh yang kemudian 
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dijadikan sesuatu yang utuh dalam sebuah kesimpulan. Dengan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Mempelajari literature bahan pustaka dan peraturan perundang-

undangan berupa KUH Perdata, dan Doktrin Ahli hukum. 

b. Mempelajari obyek penelitian berupa perjanjian pemborongan antara 

SMK Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta Madiun. 

c. Membandingkan premis mayor dengan premis minor kemudian 

menarik kesimpulan apakah perjanjian pemborongan antara SMK 

Negeri 1 Madiun dengan UD. Daya Cipta Madiun, sesuai atau tidak 

sesuai dengan norma yang ada. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam sistematikanya skripsi ini disusun secara sitematis agar 

memudahkan dalam mempelajari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis. Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bagian yang tersusun dalam 

bentuk bab. Yang satu sama lain bab tersebut saling berkaitan. Dan dalam 

setiap bab terdapat sub bab yang menggambarkan penelitian. Gambaran secara 

garis besarnya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penulisan  

D. Kerangka Pemikiran  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Skripsi  
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BAB II LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

2. Bentuk dan Fungsi Kontrak/Perjanjian  

3. Subjek hukum dalam Kontrak/Perjanjian  

4. Prestasi dan Wanprestasi dalam Kontrak  

B. Tinjauan Umum Perjanjian (Kontrak) Pemborongan  

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan  

2. Jenis-jenis perjanjian pemborongan  

3. Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan  

4. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

B. Pembahasan  

1. Subyek Hukum  

2. Obyek Hukum  

3. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama  

4. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua  

5. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya  

6. Overmacht Dan Akibat Hukumnya  

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan   

B. Saran   

DAFTAR PUSTAKA 


