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ANALISIS YURIDIS PELAKSANAN PERJANJIAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG 

DAN JASA DENGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 

SURAKARTADIMASA COVID-19 

(Studi Pada Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Antara CV. 

DHIKA Dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta) 

 

Abstrak 

Perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. DHIKA dengan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta di masa pandemi Covid-19bentuk perjanjiannya adalah 

perjanjian baku dan isi perjanjian merupakan perjanjian tertulis yang disepakati 

oleh kedua belah pihak berdasarkan metode pengadaan langsung. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif 

(doktrinal), yang digunakan penulis untuk menganalisa dan mendeskripsikan 

perjanjian pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Dalam hasil penelitian yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan 

barang dan jasa yang dibuat oleh para pihakmerupakan perjanjian kerja sama 

dimana hak dan kewajibannya pada perjanjian bersifat timbal balik satu sama lain, 

serta tanggung jawab hukum. Dan telah sesuai dengan Pasal 1320, 1329, dan 1333 

KUHPerdata dan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa juga menerapkan 

asas kepercayaan, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas 

konsensualisme, dan asas kekuatan mengikat (paecta sunt servanda) serta asas 

itikad baik hingga berakhirnya perjanjian pemasangan reklame tanpa adanya 

perbuatan yang dapat dikategorikan wanprestasi dan dalam keadaan yang memaksa 

dilakukan oleh salah satu pihak. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab Hukum 

 

Abstract 

The agreement for the procurement of goods and services between CV. DHIKA 

with the Surakarta Regional Mental Hospital during the Covid-19 pandemic the 

form of the agreement was a standard agreement and the contents of the agreement 

were written agreements agreed upon by both parties based on the direct 

procurement method. The method used in this study is a juridical-normative 

(doctrinal) approach, which is used by the author to analyze and describe the goods 

and services procurement agreement. The type of research used by the author in this 

study is descriptive research. The results that can be concluded from this research 

are that the implementation of the goods and services procurement agreement made 

by the parties is a cooperation agreement where the rights and obligations of the 

agreement are reciprocal to each other. , as well as legal responsibilities. And in 

accordance with Articles 1320, 1329, and 1333 of the Civil Code and in the 

agreement for the procurement of goods and services also apply the principle of 

trust, the principle of freedom of contract, the principle of balance, the principle of 

consensualism, and the principle of binding force (paecta sunt servanda) as well as 

the principle of good faith until the end of the agreement. the installation of 
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billboards without any actions that can be categorized as default and in 

circumstances that force one of the parties to do so. 

 

Keyword: Agreement, Procurement of goods and services, Legal Responbility 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk sosial masyarakat dibebaskan melakukan 

kegiatannyaberdasarkan hukum yang ada.Namun naluri untuk mempertahankan 

diri,keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja 

tapisecara sadar ataupun tidak sering terlibat dengan suatu perjanjian. Dengan 

asaskebebasan berkontrak (consensual), setiap orang dengan bebas 

membuatperjanjian. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak 

apasaja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata selama perjanjian itu tidak bertentangandengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Santoso, 2012). 

Kebutuhan pemerintah akan pemenuhan kebutuhan barang/jasadisalurkan 

melalui kegiatan yang dinamakan dengan pengadaan. Pengadaanbarang dan jasa 

pemerintah dapat dilakukan baik secara pengelola maupunmelalui penyedia 

barang/jasa. CV. DHIKA merupakan salah satu penyedia yang bekerjasama 

denganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dalam pelaksanaanya 

terdapatpersekutuan komanditer dan perseroan terbatas lainnya yang juga 

bekerjasamadengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai penyedia. 

Namun, pada tahun 2020 ini sebuah Pandemi yang menyerang seluruhdunia 

membuat perekonomian dunia menjadi berantakan, Pandemi ini berjalansudah 

sangat lama dan menjadi salah satu penghalang kegiatan manusia. Dampak tersebut 

telah dirasakan dan berdampak besar padaperekonomian Indonesia. Banyak terjadi 

kasus Pemutus Hubungan Kerja(PHK), wanprestasi perjanjian, dan masih banyak 

lainnya. Hal tersebut jugaberdampak pada beberapa penyedia pengadaan 

barang/jasa khususnya padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Pada awalnya 

terdapat 3 penyedia JasaKebersihan yang membantu memenuhi kebutuhan Rumah 

Sakit Jiwa DaerahSurakarta. Di masa pandemi Covid – 19 hingga sekarang ini 

hanya tinggal ada1 penyedia Jasa Kebersihan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 
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Timbulnya berbagai macam peraturan terkait pandemik membuatdiskusi, 

apakah keadaan yang ditimbulkan karena adanya pandemik inidan/atau peraturan 

perundang-undangan membuat prestasi dapatditangguhkan atau justru dapat 

sampai menghilangkan kewajiban sertamenghapuskan perikatan. Pemenuhan 

prestasi merupakan kewajiban bagidebitur dalam suatu perikatan 

(schuld).Penyimpangan dalam hukum bukanhanya dapat menunda kewajiban atau 

bahkan bisa mengakhiri perikatan (Januar, 2020). 

Berdasarkan uraian penulis tertarik untukmeneliti perjanjian antara 

CV.DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa DaerahSurakarta dan menuangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul “AnalisisYuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan 

Barang dan Jasa antara PerusahaanPenyedia Barang dan Jasa dengan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta (StudiPada Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa BLUD 

antara CV.DHIKA denganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta). 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-

normatif (doktrinal), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku seitap orang (Ishaq, 2017). 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dimana hanya terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan 

menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi perjanjian pengadaan barang 

dan jasa antara CV. DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa 

Pandemi COVID-19 secara rinci dan sistematis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara CV. 

DHIKA Dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi 

Covid-19 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian 

pengadaan barang dan jasa antara CV. Dhika dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta di masa pandemi Covid-19 jika ditinjau dari KUHPerdata maka 
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perjanjian tersebut sudah memenuhi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer). Dalam hal ini CV. DHIKA mengikatkan diri kepada Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta mengenai pengadaan barang dan jasa. 

Perjanjian antara CV Dhika dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

mengenai pengadaan barang dan jasa ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai syarat sah perjanjian yaitu sebagai 

berikut: 

3.1.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

Selain harus ada kesepakatan sebagai salah satu syaratperjanjian menurut Pasal 

1320 KUH Perdata, tetapi juga sebab-sebab terjadinya sepakat juga harus sesuai 

menurut hokum (Herawati, 2016). Kesepakatan dibuktikan dengan dibuatnya surat 

perjanjian kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang dan Jasa BLUD-

BiayaJasaKebersihan Periode Bulan Januari-Juni 2021, Nomor : 027/8394/12/2020 

3.1.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Subjek hukum dalam perjanjian pengadan barang dan jasa antara CV. DHIKA 

dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yaitu: 

a. Dr. Setyowati Raharjo,Sp.Kj, M.Kes, selaku pejabat penandatanganan 

kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPKom) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2020, 

b. Drs. Taryono P. Kusumo, MM, selaku direktur yang bertindak untuk dan 

atas nama CV. DHIKA, selanjutnya disebut “Penyedia” 

3.1.3 Suatu hal tertentu 

Mengenai suatu hal tertentu, sudah memenuhi Pasal 1332 dan Pasal 1333 

KUHPerdata. Objek dalam perjanjian ini meliputi Pengadaan biaya jasa kebersihan 

periode bulan Januari-Juni 2021 di RSJD Surakarta dan Pengadaan secara langsung 

ini menggunakan jenis kontrak harga satuan, dimana penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

3.1.4 Suatu sebab yang tidak terlarang 

Suatu sebab atau causa yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-

undang dan objek yang menjadi pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan 

diperbolehkan menurut hukum agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan. 
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Perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa dalam substansinya tidak melanggar 

hukum maupun norma yang berlaku disebabkan memperhatikan: 1) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Jenjang Nilai 

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa 

Tengahl; 3) Peraturan Pemimpin BLUD RS Jiwa Daerah Surakarta Nomor: 

188.4/007.6/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah di RS Jiwa Daerah Surakarta; 

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu 

perjanjian adalah: 

a. Perjanjian mengikat para pihak; (Ahmadi, 2011) 

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak  

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 

Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata 

lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran (Subekti, 

2001). Itikad baik dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh CV 

DHIKA dan Rumah Sakit Jiwa dijelaskan pada sub bab 

Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan, Waktu Penyelesaian 

Pekerjaan, Pemeriksaan Bersama, Pemeriksaan Pengujian, Peristiwa 

Kompensasi.  

3.2 Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa 

Antara CV. DHIKA Dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di 

Masa Pandemi Covid-19 

Dalam pasal 5 dari perjanjian antara CV. DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta menjelaskan bahwasannya Hak dan kewajiban timbal-balik pejabat; 

penandatanganan kontrak dan penyedia dinyatakan dalam syarat-syarat umum 

kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus (SSKK). 

Perlindungan hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV 

DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diantaranya: 
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3.2.1 Pelaksanaan perjanjian (Hak dan Kewajiban) 

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, pengertian memberikan sesuatu adalah 

menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.Hal ini 

dijelaskan pada: 

a. Pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak:  

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan. b. meminta laporan-laporan yang 

tercantum di dalam kontrak. c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan 

spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan.d. mengenakan sanksi kepada 

penyedia.e. memberikan instruksi. f. mengusulkan penetapan sanksi daftar 

hitam Apabila ada. g. menyetujui adendum atau perubahan kontrak. h. 

menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan garansi Apabila 

ada. i. menilai kinerja penyedia melalui evaluasi yang dilakukan minimal 1 

bulan sekali.  

b. Pejabat penandatangan kontrak mempunyai kewajiban:  

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak 

dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada penyedia. b. 

membayar uang muka apabila dipersyaratkan. c. membayar penyesuaian 

harga. d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan pejabat 

penandatangan kontrak. e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana 

atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.  

c. Penyedia mempunyai hak:  

a). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga 

yang telah ditentukan dalam kontrak. b). memperoleh fasilitas dari pejabat 

penandatangan kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan kontrak.  

d. Penyedia mempunyai kewajiban:  

a). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat 

penandatangan kontrak. b). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 

kontrak. c). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat 

dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak. d). 
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memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan pejabat penandatangan kontrak. e). Menyerahkan hasil 

pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah 

ditetapkan dalam kontrak. f). mengambil langkah-langkah yang cukup 

memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi 

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat 

kegiatan penyedia. g). Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja yang dilakukan 

oleh pejabat penandatangan kontrak dalam rangka meningkatkan kualitas 

hasil pekerjaan.h). menghindari pertentangan kepentingan atau Conflict Of 

interest.  

e. Penyedia bertanggung jawab atau berkewajiban untuk melaksanakan dan 

menyediakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume ketepatan 

waktu pelaksanaan atau penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman atau 

penyerahan hasil pekerjaan.  

3.2.2 Akibat daripada Wanprestasi 

a. Ganti Rugi 

Penjelasan terkait Ganti rugi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata. 

Hal ini dijelaskan juga pada sub bab kontrak perjanjian yaitu:  

1) Pejabat penandatangan kontrak atau unsur pengawas Apabila ada 

memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara 

tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Apabila ada mengandung 

cacat mutu, penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama 

masa kontrak dan masa pemeliharaan; b)Penandatangan kontrak atau 

unsur pengawasan apabila ada memerintahkan penyedia untuk melakukan 

pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan 

gambar dan apabila hasil uji menunjukkan adanya cacat mutu maka 

penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. jika 

tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap 

sebagai peristiwa kompensasi. c) Pejabat penandatangan kontrak atau 

unsur pengawas Apabila ada menyampaikan pemberitahuan cacat mutu 

kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut. penyedia 

bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa kontrak dan masa 
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garansi. d) Terhadap pemberitahuan cacat mutu tersebut, penyedia 

berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang 

ditetapkan dalam pemberitahuan. e) Jika penyedia tidak memperbaiki 

cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka pejabat 

penandatangan kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan 

penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 29.2; f) Pejabat 

penandatangan kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak 

lain yang ditunjuk oleh pejabat penandatangan kontrak melakukan 

perbaikan tersebut titik penyedia segera setelah menerima permintaan 

penggantian biaya atau klaim dari pejabat penandatangan kontrak secara 

tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut titik 

pejabat penandatangan kontrak dapat memperoleh penggantian biaya 

dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo 

Apabila ada atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang 

penyedia kepada pejabat penandatangan kontrak yang telah jatuh 

tempo; g) Pejabat penandatangan kontrak dapat mengenakan denda 

keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu. 

b. Pembatalan Melalui Perjanjian 

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi:“Syarat batal dianggap 

selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak 

batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada 

Pengadilan.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal 

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika 

syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat 

keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu 

untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu 

bulan.”.  

 

4 PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. DHIKA dengan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi COVID-19 – Perjanjian 

pengadaan barang dan jasa antara CV. DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta disusun oleh para pihak didasarkan pada peraturan-peraturan, 

perjanjian pengadaan barang tersebut telah sesuai dengan Pasal 1234, Pasal 

1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1335, 

Pasl 1337, dan Pasal 1338 KUHPerdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2012 

tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

b. Tanggung Jawab hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. 

DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi COVID-

19 – Tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa 

dilaksanakan dengan pemberian perlindungan hukum yaitu a) Pelaksanaan 

Perjanjian (hak dan kewajiban) dan b) Akibat dari Wanprestasi. Perjanjian 

tersebut perihal tanggung jawab hukum juga telah dibuat sesuai dengan Pasal 

1233, Pasal 1235, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata. 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis 

ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut 

sebagai berikut: 

a. Dalam penerapannya perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut secara 

format dibuat oleh salah satu pihak yang artinya merupakan perjanjian baku atau 

perjanjian sepihak dimana pihak yang lain tidak memiliki kesempatan untuk 

berperan dalam pengaturan isi perjanjian, sehingga cenderung menguntungkan 

salah satu pihak saja. Harapannya isi dari perjanjian bisa disusun bersama oleh 

kedua pihak sehingga bisa meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. 

b. Melihat pada beberapa isi dari perjanjian, masih terdapat beberapa ayat yang 

mengandung unsur tidak ada kepastian hukum seperti yang terdapat dalam pasal 

3 yang berbunyi, “volume dan kuantitas pekerjaan yang masih bersifat 
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perkiraan”. Hal tersebut tentu akan memicu konflik terutama pada pihak 

penyedia karena pihak penyedia juga melakukan kontrak kerja dengan pekerja.  
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