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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap Negara pasti mempunyai tujuan, termasuk Negara kita Republik 

Indonesia juga mempunyai tujuan. Tujuan itu tercantum dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 khususnya alenia empat yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum 

rakyatnya adalah dengan mengadakan Pembangunan Nasional baik fisik maupun 

materiil. Pembangunan fisik di negeri kita bisa berupa pembangunan berbagai 

macam gedung bertingkat, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, bendungan, 

jalan raya, jembatan, bandara, dermaga, dan sebagainya. Pertama-tama yang kita 

kagumi dari bangunan-bangunan tersebut pastinya adalah keindahan, dan 

kecanggihannya. Lalu secara otomatis dalam benak kita akan muncul pertanyaan 

siapa perencana, siapa pemilik bangunan tersebut dan siapa pula kontraktor 

pelaksananya? Kemudian kita mungkin akan bertanya pula berapa besar dana 

yang diperlukan untuk membangun, dan darimana asal sumber dananya (loan, 

APBN, APBD, ataukah dari swasta). 



 

 

2 

 

Jarang sekali kita berfikir bahwa untuk merencanakan, melaksanakan 

pembangunan dan mengawasi bangunan-bangunan yang sedang dalam proses 

pembangunan sampai selesai dibutuhkan suatu perikatan tertulis antara Pihak ke-1  

(Yang memborongkan/Pemilik Proyek/bouwheer) dengan Pihak ke-2 

(Pemborong/annemer). Pihak ke-2 (Pemborong/annemer) bisa meliputi konsultan 

perencana, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas. Perikatan tersebut 

disebut Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), Perjanjian pemborongan disebut dengan istilah 

Pemborongan Pekerjaan. Dalam Bab VII A Pasal 1601 b KUH Perdata. 

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak 

dan kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu, si 

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak 

yang lain yang memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga 

yang ditentukan.1 Perjanjian ini bersifat konsensuil, yang artinya perjanjian/ 

kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. 

Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua 

belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan 

tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau 

diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatnya. Perjanjian 

Pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (vormvrij) artinya perjanj ian 

pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan 

                                                 
1 Djumialdji. Hukum Bangunan. Jakarta: Rineka Citra,1996. hal.4 
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atau dengan kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan 

perjanjian tertulis diatur dalam pasal 1628 KUH Perdata. 

Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang menyangkut harga borongan 

kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila 

perjanjian pemborongan menyangkut harga besar, biasanya perjanjian dibuat 

secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan maupun otentik.2 Perjanjian 

pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah biasanya dibuat secara 

tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan 

secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan 

standar baku yaitu A.V.1941(Algemene Voorwaarden voorde unitvoering bij 

aaneming van openbare werken in Indonesia). Objek dari Perjanjian 

Pemborongan Pekerjaan adalah pembuatan suatu karya (het maken van merk) 

misalnya pembuatan perabot dapur, pembuatan satu set kursi, gedung 

perkantoran, jembatan tol, dermaga, dan yang lain sebagainya. Perjanjian 

Pemborongan Pekerjaan untuk membangun berbagai macam gedung bertingkat, 

jalan, jembatan, dermaga, bandara dan sebagainya  yang berhubungan dengan 

penyusunan konstrusi rancang bangun, bisa disebut juga dengan istilah Kontrak 

Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi yang di Negara Barat dikenal dengan 

Construction Contract atau Construction Agreement.3 

                                                 
2 . Ibid hal.8 
3 . Nazarkhan Yasin. Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka  Utama. 2003. hal.1 
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Dalam merancang suatu perjanjian (Contract Drafting), pertama-tama 

diperlukan pengetahuan dasar tentang kontrak/perjanjian itu sendiri. Ibarat 

seorang koki, setelah bahan-bahan tersedia dihadapannya dengan sendirinya 

sudah tahu dan terampil memilih bahan-bahan mana yang harus diolah atau 

dimasak terlebih dahulu, kemudian meracik bumbu sesuai dengan resep, dan 

akhirnya menghidangkan makanan tersebut sesuai dengan menu dan pesanan. 

Tata urutan memasaknya mungkin berbeda dan bisa dibalik, tetapi takaran 

bumbunya harus tetap pas agar sedap rasanya. Disamping itu, ada bahan atau 

bumbu yang mutlak harus ada, tetapi ada pula yang tak boleh dicampurkan, 

karena bisa berakibat fatal. 

Demikian pula halnya dalam merancang suatu kontrak/perjanjian jangan 

sampai terdapat cacat atau defect, karena suatu paksaan atau dwang, kekhilafan 

atau dwaling, ataupun penipuan atau bedrog,  yang nantinya kalau ada salah satu 

unsur tersebut bisa mengakibatkan suatu perjanjian (contract) dapat dibatalkan 

(voidable/vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig/ void), ataupun perjanjian 

tidak dapat dilaksanakan ( unenforceable). Menurut Black’s Law Dictionary, 

Contract is: 

“An agreement between two or more persons which creates an 
obligation to do or not to do a peculiar things”. 

 
Yang mana perjanjian/contract dapat diartikan sebagai suatu perjanjian 

antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu hal yang khusus. Dalam membuat suatu kontrak/ perjanjian harus 
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tetap memperhatikan tehnik pembuatan kontrak yang terdapat pada hukum 

kontrak. Menurut Lawrence M. Friedman, Hukum Kontrak adalah perangkat 

hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 

perjanjian tertentu.4 Pengaturan hukum kontrak terdapat di dalam Buku III KUH 

Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUH 

Perdata. Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan system 

terbuka (open system) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan 

perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang-

undang.5 Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 

1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang berbunyi : 

 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”. 
 
Pengertian Kont rak Konstruksi adalah perjanjian tertulis antara pengguna 

jasa (yang memborongkan) dengan penyedia jasa (pemborong) mengenai 

pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi.6 Sedang pengertian konstruksi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara membuat, menyusun bangunan 

seperti jembatan, dermaga, bandara, jalan raya dan sebagainya. Sebelum kontrak 

konstruksi dibuat, terlebih dahulu pengguna jasa/bouwheer mengadakan 

                                                 
4 Lawrence M.Friedman. American Law An Introduction , Penerjemah Whisnu Basuki. 

Jakarta: Tata Nusa. 2001. hal.196 
5 Salim H.S. Bayi Tabung:Tinjauan Aspek Hukum. Jakarta: Sinar Harapan, 1993. hal 100 
6  Nazarkhan Yasin. Op.Cit, hal.197 
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lelang/tender, yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi. 

Menurut Alumni UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), 

Tender/lelang adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang 

dan atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu 

yang ditetapkan oleh pihak terkait.7 pelelangan/tender ini dapat diikuti oleh semua 

penyedia jasa pelaksana konstruksi (pemborong/annemer) yang memenuhi 

persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau yang telah lulus 

prakualifikasi. Gambaran umum kontrak konstruksi di Indonesia sampai saat ini 

pada umumnya masih memposisikan Penyedia Jasa selalu lebih lemah daripada 

posisi Pengguna Jasa. Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan 

daripada posisi Penyedia Jasa. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan 

antara terbatasnya pekerjaan konstruksi/proyek dengan banyaknya penyedia 

jasa/pemborong. Dengan banyaknya jumlah penyedia jasa maka pengguna 

jasa/pihak yang memborongkan leluasa melakukan pilihan terhadap penyedia jasa 

untuk memberikan tender/proyek.  

Faktor KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) seperti “tender diatur”,nilai 

tender dinaikkan (markup), pekerjaan fiktif antara pengguna jasa dengan penyedia 

jasa, menjadikan wajah kontrak konstruksi di Indonesia semakin tidak 

wajar/buruk. Sebagai contohnya adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh–Nias 

                                                 
7 www.alumniumm.blogspot.com/2007-04-01 
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yang disinyalir BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ada indikasi 

persekongkolan tender. Bentuk khas permainan dalam tender di Aceh adalah intat 

linto (menghantar jadi pengantin), dimana para peserta tender sudah menentukan 

pemenang berdasarkan siapa yang sanggup memberikan uang jasa paling besar 

kepada seluruh peserta lelang lainnya. Misalkan nilai pagu proyek Rp.1 Milyar, 

kemudian ada pengusaha bersedia menyediakan uang jasa yang dibagikan ke 

peserta lelang senilai Rp.200 juta, sementara dirinya sanggup mengerjakan proyek 

senilai Rp.750 juta. Maka jika dana/uang jasa yang akan dibaginya merupakan 

nilai tertinggi diantara peserta yang mengikuti tantangan dalam perebutan 

tender,sudah pasti ia menjadi calon pemenang.8 Dalam beberapa kejadian, seperti 

misalnya mendekati PEMILU, banyak sekali proyek yang kurang jelas atau sama 

sekali tidak ada anggarannya dengan tujuan men”sukses”kan PEMILU. Banyak 

penyedia jasa ikut tender walaupun tahu proyek tersebut tidak ada anggarannya. 

Hal ini menunjukkan sebuah kontrak tanpa anggaran tetapi ditandatangani, 

bahkan tidak jarang dipakai selamatan/kenduri besar-besaran dan atas biaya 

penyedia jasa. Penyedia jasa berani mengambil resiko tersebut karena khawatir 

pihaknya dimasukkan dalam daftar hitam dan  tidak mendapatkan pekerjaan yang 

ditenderkan pengguna jasa/pemilik proyek. Bahkan sewaktu proses tender 

biasanya penyedia jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitif namun penting 

seperti ketersediaan dana, isi kontrak, dan kelancaran pembayaran. 

                                                 
8 http://www.Acheh-Eye-Org.htm.2007 
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Setelah lelang/ tender dilakukan, dan terpilih siapa yang menjadi 

pemenangnya, maka diterbitkan surat penunjukan penyedia jasa oleh pengguna 

jasa, kemudian dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk 

surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak konstruksi).9 Di dalam 

pembuatan maupun pelaksanaan surat perjanjian pemborongan/ kontrak tidak 

mungkin akan selamanya bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Terkadang kontrak yang dibuat, bentuk dan isinya tak sesuai dengan standar 

pembuatan kontrak, dan dalam pelaksanaannyapun tak  terlepas adanya 

kemungkinan cidera janji (wanprestasi).10 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul tentang : “PERJANJIAN PEMBORONGAN” (Studi Kasus 

Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin di Kabupaten Gunung Kidul). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan 

tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang luas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Maka penulisan ini terbatas pada bentuk dan isi  

kontrak konstruksi yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) 

Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin antara Pengguna Jasa (Pemerintah) dengan 

Penyedia Jasa (konsultan Pelaksana/ Kontraktor) serta perlindungan hukum yang 

                                                 
9  Djumialdji.Op. Cit. hal.21 
10  H. Nazarkhan Yasin , Op.Cit, hal.245 
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diberikan kepada kontraktor sebagai penyedia jasa dalam Surat Perjanjian 

Pemborongan tersebut.. 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan agar 

sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah guna mencapai hasil yang 

diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Isi dan bentuk kontrak konstruksi yang terdapat dalam Surat 

Perjanjian Pemborongan (kontrak) Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin di 

Kabupaten Gunung Kidul antara Pengguna Jasa (Pemerintah) dengan 

Penyedia Jasa (konsultan Pelaksana/ Kontraktor)? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diperoleh kontraktor sebagai 

penyedia jasa dalam Perjanjian Pemborongan ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dan isi Surat Perjanjian Pemborongan 

Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin di Kabupaten Gunung Kidul antara 

Pengguna Jasa (Pemerintah) dengan Penyedia Jasa (konsultan Pelaksana/ 

Kontraktor) 
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2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi kontraktor sebagai 

penyedia jasa dalam Surat Perjanjian Pemborongan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang 

diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis 

pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi 

yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.11 Dengan adanya 

penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat : 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku 

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang 

diperoleh kontraktor serta bentuk dan isi suatu pemborongan 

pekerjaan/kontrak konstruksi. 

d. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 

                                                 
11 Nawawi, Hadari dan Martini, Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal , 

Yogyakarta. UGM Press, 1995.hal.25 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan 

pada khususnya tentang perlindungan hukum yang diperoleh kontraktor 

sebagai penyedia jasa dalam surat perjanjian pemborongan. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang 

perjanjian pemborongan/kontrak konstruksi. 

c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, khususnya bidang hukum perdata. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan,baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan berarti memperluas 

dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Sehubungan dengan upaya ilmiah, 

maka metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami objek 

yang menjadi sasaran. 
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Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam 

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti di bawah 

ini : 

1. Metode Pendekatan 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

doctrinal (normatif), karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat 

negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga otonom, 

terlepas dari lembaga lainnya di masyarakat.12 Oleh karena itu pengkajian 

yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundangan (tertulis) yang 

terkait dengan objek yang diteliti, yakni mengenai bentuk dan isi kontrak 

konstruksi yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) 

Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin di Kabupaten Gunung Kidul serta 

perlindungan hukum yang diperoleh kontraktor sebagai penyedia jasa dalam 

perjanjian pemborongan/kontrak konstruksi tersebut.. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Tipe kajian di dalam penelitian ini lebih bersifat deskriftif, karena 

bermaksud menggambarkan secara sistematis tentang berbagai hal yang 

terkait dengan bentuk dan isi kontrak konstruksi yang terdapat dalam Surat  

Perjanjian Pemborongan (kontrak) Rehabilitasi Jalan Wonosari – Semin di 

                                                 
12 Roni Hanintjo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, 

1994,hal.13 
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Kabupaten Gunung Kidul serta perlindungan hukum yang diperoleh 

kontraktor sebagai penyedia jasa dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak 

konstruksi tersebut.. 

 Oleh karena penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal, maka 

dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan : 

1. Data Sekunder 

Yakni data yang merupakan data utama yang diperoleh  melalui kajian 

bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan obyek yang diteliti, yang terdiri dari: 

a. Perjanjian Pemborongan (kontrak) Rehabilitasi Jalan Wonosari- Semin 

di Kabupaten Gunung Kidul (Kontrak Pelaksanaan) antara Pengguna 

Jasa (Pemerintah) dengan Penyedia Jasa (konsultan Pelaksana/ 

Kontraktor). 

b. Surat Perintah Kerja (Kontrak Pengawasan) antara Pengguna Jasa 

(Pemerintah) dengan Penyedia Jasa (Konsultan Pengawas) 

2. Data Primer 

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

terlibat dengan objek yang diteliti dengan cara wawancara secara langsung 

atau tertulis dengan responden yaitu dengan pihak-pihak terkait dalam 

pelaksanaan surat perjanjian pemborongan, antara lain pihak PT. MAJU 

SARANA MULYA sebagai kontraktor (konsultan pelaksana/penyedia 

jasa),   yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan 
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dan arah dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada 

pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.13 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam membahas permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan data-

data dan keterangan. Untuk itu dalam penulisan ini penulis akan 

mempergunakan: 

a. Studi kepustakaan (library research) 

 yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mempelajari dan 

menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 14 

         b. Wawancara 

yaitu suatu cara mengumpulkan data melalui tanya jawab yang 

terpimpin dan terarah serta sistematis dengan pihak yang dipandang 

mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti. Sehingga 

keterangannya dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Metode Analisa Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

normatif kualitatif. Dalam tahapan ini terutama akan dilakukan inventarisasi 

                                                 
13 Lexy J. Moeloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

1998, hal.112 
14 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metodelogi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum 

UMS, 2004, hal.13 
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terhadap berbagai  norma hukum atau peraturan perundang-undangan, 

doktrin, yurisprudensi yang terkait dengan pengaturan tentang pelaksanaan 

surat perjanjian pemborongan/ kontrak konstruksi, kemudian data yang telah 

dihasilkan diinventarisasikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek 

yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat 

menemukan hukum in-concreto.  

G. Sistematika Skripsi 

Penulisan dalam penelitiannya membagi masalah menjadi 4 (empat) bab 

agar dapat memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar sehingga 

memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Adapun sistematika penulisan 

hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Sistem Buku III (Perikatan) KUH Perdata 
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3. Syarat Sah Terjadinya Perjanjian 

4. Subyek Perjanjian 

5. Obyek perjanjian 

6.   Wanprestasi 

7.   Overmacht 

8. Ganti rugi 

9.   Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian 

10. Peralihan Resiko 

11. Pembayaran biaya perkara  

12. Penyusunan, Struktur, dan Anatomi Perjanjian 

13. Berakhirnya suatu perjanjian 

B. Perjanjian Pemborongan 

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 

2. Perbedaan Perjanjian Pemborongan dengan Perjanjian Kerja 

untuk Melakukan Jasa tertentu, dan Perjanjian Kerja. 

3. Pengaturan Perjanjian Pemborongan 

4. Sifat Perjanjian Pemborongan 

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Konstruksi 

1. Gambaran Umum Kontrak Konstruksi 

2. Pengertian Kontrak Konstruksi 

3. Pengaturan Cara Penyusunan Kontrak Konstruksi 

4. Subyek Kontrak Konstruksi 
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5. Obyek Kontrak Konstruksi 

6. Hak dan Kewajiban 

7. Wanprestasi 

8. Ganti rugi 

9.   Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian 

10. Peralihan Resiko 

11. Pembayaran biaya perkara  

12. Overmacht 

13. Berakhirnya Suatu Perjanjian 

14. Perlindungan Hukum 

D. Sinkronisasi Peraturan Yang berlaku bagi Kontrak Konstruksi/ 

Perjanjian Pemborongan. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk dan Isi Surat Perjanjian Pemborongan Rehabilitasi Jalan  

Wonosari – Semin di Kabupaten Gunung Kidul. 

B.  Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor dalam  Surat Perjanjian 

Pemborongan Rehabilitasi Jalan  Wonosari – Semin di Kabupaten 

Gunung Kidul. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan dan Saran 

B. Daftar Pustaka 

 




