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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial masyarakat dibebaskan melakukan kegiatannya 

berdasarkan hukum yang ada.Namun naluri untuk mempertahankan diri, 

keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi 

secara sadar ataupun tidak sering terlibat dengan suatu perjanjian.Dengan asas 

kebebasan berkontrak (consensual), setiap orang dengan bebas membuat 

perjanjian. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak apa 

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

Undang-undang Hukum Perdata selama perjanjian itu tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.1 

Kebutuhan pemerintah akan pemenuhan kebutuhan barang/jasa 

disalurkan melalui kegiatan yang dinamakan dengan pengadaan. Pengadaan 

barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan baik secara pengelola maupun 

melalui penyedia barang/jasa. CV. DHIKA merupakan persekutuan komanditer 

yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa. 

CV. DHIKA merupakan salah satu penyedia yang bekerjasama dengan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dalam pelaksanaanya terdapat 

persekutuan komanditer dan perseroan terbatas lainnya yang juga bekerjasama 

dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai penyedia.   

 
1Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Yogyakarta: Cakrawala, hal 26. 
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Namun, pada tahun 2020 ini sebuah Pandemi yang menyerang seluruh 

dunia membuat perekonomian dunia menjadi berantakan, Pandemi ini berjalan 

sudah sangat lama dan menjadi salah satu penghalang kegiatan manusia. 

COVID-19,  nama yang  sejak  desember  2019  hingga  saat  dibuatnya  tulisan  

ini membuat  manusia  yang  berada  di  dunia  ketakutan.  Ketakutan  karena  

covid  19  yang  merupakan  virus  dapat  membahayakan  banyak  hal,  mulai  

dari  kesehatan  atau  nyawa  manusia,  kehidupan  sosial  hingga  perekonomian  

dan  lainnya.  World  Health  Organization(WHO)  dan  Pemerintah  Republik  

Indonesia   telah   menetapkan   virus   ini   menjadi   pandemic.2 

Dampak tersebut telah dirasakan dan berdampak besar pada 

perekonomian Indonesia. Banyak terjadi kasus Pemutus Hubungan Kerja 

(PHK), wanprestasi perjanjian, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut juga 

berdampak pada beberapa penyedia pengadaan barang/jasa khususnya pada 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Pada awalnya terdapat 3 penyedia Jasa 

Kebersihan yang membantu memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. Di masa pandemi Covid – 19 hingga sekarang ini hanya tinggal ada 

1 penyedia Jasa Kebersihan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

Timbulnya   berbagai   macam   peraturan   terkait   pandemik   membuat   

diskusi, apakah  keadaan  yang  ditimbulkan  karena  adanya  pandemik ini 

dan/atau peraturan  perundang-undangan  membuat  prestasi  dapat  

ditangguhkan  atau  justru dapat sampai  menghilangkan  kewajiban serta  

 
2Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Pada  Ketentuan  Menimbang  Huruf  b  dan  

Ketentuan  Memutuskan Kesatu. 
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menghapuskan  perikatan.  Pemenuhan  prestasi merupakan  kewajiban  bagi  

debitur  dalam suatu  perikatan (schuld).Penyimpangan  dalam  hukum  bukan  

hanya  dapat  menunda  kewajiban atau bahkan bisa mengakhiri perikatan.3 

Dengan melihat potensi yang ada dalam perjanjian antara CV.DHIKA 

dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ini penulis tertarik untuk 

menuangkan dalam bentuk skripsi. Disini penulis ingin menuangkan apa yang 

telah penulis pelajari selama dimasa perkuliahan, khususnya dibidang industri 

yang berbasis nilai-nilai keislaman guna dapat diterima serta diterapkan oleh 

penyedia barang/jasa lainnya. Karena dalam perjanjian antara CV.DHIKA 

dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta menarik untuk dibahas dan diulas 

secara mendalam bagaimana syarat dan prosedur yang ada dalam perjanjian 

tersebut, hubungan hukum yang ada dalam perjanjian tersebut, tanggung jawab 

dari para pihak yang melakukan perjanjian, dan bagaimana penyelesaian jika 

salah satu antara penyedia maupun pejabat penandatangan kontrak apabila 

melanggar perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk 

meneliti perjanjian antara CV.DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis 

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Perusahaan Penyedia 

Barang dan Jasa dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (Studi Pada 

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa BLUD antara CV.DHIKA dengan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta). 

 
3Inri Januar, Pelaksanaan Prestasi Dalam Keadaan Memaksa Yang Terjadi Pada Masa Pandemik, 

Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT 

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hal.224 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. 

DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi 

COVID-19? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan 

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

Pandemi COVID-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa 

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

Pandemi COVID-19 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengadaan 

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

Surakarta di Masa Pandemi COVID-19 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 

1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakata. 
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b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum 

terutama pada lingkup hukum perdata mengenai perjanjian pengadaan 

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

Surakarta di Masa Pandemi COVID-19pada khususnya dan menerapkan 

ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. DHIKA dengan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi COVID-19dan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya serta dapat menjadi 

acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya. 

2. Manfaat secara Praktis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan 

yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap 

penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum 

maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan pemahaman terkaitperjanjian pengadaan barang 
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dan jasa antara CV. DHIKA dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di 

Masa Pandemi COVID-19. 

E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikiran 

Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa dalam perjanjian 

pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat 

mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum 

publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat 

memaksa.Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari 

masing-masing pihak,4 karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian 

telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari 

 
4Miriam Budiarjo, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, Hal 66. 
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perjanjian pemborongan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara 

dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.5 

Istilah kontrak berasal dari kata “contract” dalam bahasa Inggris, dalam 

bahasa Perancis “contrat” dan dalam bahasa Belanda “overeenkomst” 

sekalipun kadang-kadang juga digunakan istilah “contract”.6Dalam aktivitas 

bisnis dimana para pihak atau pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan 

mereka, sebagian besar didasarkan atas perikatan yang bersumber dari suatu 

kontrak. Pengertian kontrak dalam literatur bahasa Indonesia sama dengan 

pengertian perjanjian. Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis 

atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk.7 

Namun, di masa pandemic COVID-19 yang menyerang berbagai ranah 

dapat menyebabkan suatu keadaan memaksa yang dapat mempengaruhi suatu 

perjanjian yang telah dibuat, karenanya bagaimana pelaksanaan perjanjian dan 

bagaimana tanggung jawab hukum terhadap perjanjian penyediaan/pengadaan 

barang dan jasa ini sangat dipengaruhi oleh Pandemi yang sedang melebar ini. 

Pengadaan barang & jasa diatur dalam Peraturan Presiden no 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pasal 3 menyebutkan pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui :Swakelola dan/atau penyedia. 

Dari pasal ini jelas bahwa hanya ada dua cara pengadaan barang/jasa pemerintah 

 
5Nancy Watupongoh, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kotraktor Pada Pengadaan 

Barang dan Jasa di ADPEL Bitung, Vol.I/No.3/Juli-September /2013, Hal 2. 
6Y. Sogar Simamora,1999,  Hukum Kontrak “Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di 

Indonesia” Dalam Dea Putri Fajarini, Subkontrak Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, Hal 70. 
7Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika DalamDea Putri Fajarini, 

Subkontrak Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 

Februari 2019 – Juli 2019, Hal 70 
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yang seperti tersebut, swakelola dan pemilihan penyedia, dengan kata sambung 

“dan/atau” yang mengandung sifat kumulatif dan alternative.8 

Pengadaan barang dan jasa melalui proses tender tidak bisa lepas dari 

kontrak pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian terpenting dari 

sebuah proses yang terdiri dari segala hal/ pokok yang dianggap perlu dan 

merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai 

pokok perjanjian, hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua 

isi perjanjian yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara rinci dan detail 

tentang objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dan pelaksanaan 

prestasi.Hukum perjanjian secara umum menganut sistem terbuka yaitu 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi dari perjanjian 

tersebut selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 

serta memuat pertanggungjawaban dari para pihak.9 

Perjanjian atau kontrak dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal 

fundamental karena terkait tentang nyawa pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa tersebut dan pertanggung jawaban para pihak secara hukum sehingga perlu 

adanya etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa, sehingga menjadi 

dasar penetapan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.10 

 

 
8Ramli & Fahrurrazi, 2014, Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dalam Iryanti Nur,  

Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia Dalam Kontrak E-Tendering Pada 

Pengadaan Barang & Jasa Di Kabupaten Luwu Utara, Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan 

Volume 3 Nomor 2, Agustus 2020, Hal 2 
9Iryanti Nur,  Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia Dalam Kontrak E-

Tendering Pada Pengadaan Barang & Jasa Di Kabupaten Luwu Utara, Jurnal Andi Djemma 

Jurnal Pendidikan Volume 3 Nomor 2, Agustus 2020, Hal 2-3 
10Ibid 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

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.11Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas 

tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang tekait 

dengan objek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan 

dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya 

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. Bentuk dan Jenis Data 

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang 

didapatkan melalui bahan : 

 
11 Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, Hal. 66. 
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1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang Jasa/ Pemerintah 

c) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah 

d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan 

Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah 

e) Dan Peraturan Terkait Lainnya. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari 

buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian sewa – 

menyewa, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang 

relevan dengan penelitian mengenai perjanjian pengadaan barang 

dan jasa antara CV. DHIKA selaku penyediabarang / jasa dengan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa Pandemi COVID-19. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, dan bahan pustaka lainnya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode 

pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan ini 

diperoleh melalui penelitian yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang 

ada hubungannya denganobjek yang diteliti.Adapun instrumen pengumpulan 

yang digunakan berupa catatan atau form dokumentasi, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder yang berisi format-format khusus yang dibuat 

untuk menampung berbagai macam data yang diperoleh selama kajian 

dilakukan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis 

deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan.Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar 

faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data 

yang diperoleh.12 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

 
12M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara 

CV.DHIKAdengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Masa 
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B. Tanggung Jawab hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa 
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BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


