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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh 

rakyat sebagai upaya untuk meningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil 

dan merata. Sebaliknya, berhasil  atau tidaknya pembangunan tergantung pada 

partisipasi rakyat. Hal berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh 

segenap lapisan masyarakat.
1
 

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti 

pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun sekolah, pembangunan jalan 

raya serta sarana infrastruktur lainnya. Pelaksanaan dari pembangunan selain 

dilaksanakan oleh pemerintah  juga melibatkan masyarakat yang dalam hal ini 

adalah pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan 

kerjasama dalam melaksanakan pembangunan dilakukan dalam bentuk perjanjian 

pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan 

akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat pembangunan yang diperlukan. 

Kerjasama antara pemerintah dan pihak kontraktor dalam pengadaan bangunan 

diperlukan adanya perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Jasa Konstruksi 

dimana pihak pemerintah bertindak sebagai pihak pengguna jasa, sedangkan pihak 
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kontraktor sebagai pihak penyedia jasa. Perjanjian jasa konstruksi dibuat dalam 

bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. 

Perjanjian untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standar, yaitu 

pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standar yang 

menyangkut segi yuridis dan segi tekhnisnya yang ditunjuk dalam rumusan 

perjanjian, maka pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi selain mengindahkan 

ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya 

KUHPdt) juga pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standar atau Algemene 

Voorwarden Voorde Unitvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken In 

Indonesian (Selanjutnya AV Tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi 

tekhnisnya yang ditunjuk dalam rumusan perjanjian.  

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 22 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mengatakan 

bahwa perjanjian pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut perjanjian 

adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia 

barang/jasa atau pelaksana swakelola, yang obyeknya/lingkup pekerjaan adalah 

pekerjaan konstruksi termasuk juga jasa konsultansi
2
 untuk pekerjaan perencanaan 

proyek infrastruktur. 

Permasalahan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di mana jasa konstruksi berarti layanan 

jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 

konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah 

                                                           
2
 Ketentuan Pasal 1 Angka 16 Perpres 54/2010 menyebutkan, bahwa jasa konsultansi 

adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan 

yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
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keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan 

beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, 

elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk 

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Secara lebih khusus, terdapat 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 diatur mengenai perjanjian 

kerja konstruksi sebagai landasan adanya hubungan kerja antar subyek hukum 

pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut 

ada pada konsep perjanjian kerja konstruksi antar subyek hukum dalam proyek 

jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan.  

Hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa tertuang dalam 

perjanjian kerja konstruksi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sehingga 

bisa dikatakan bahwa hubungan hukumnya bersifat kontraktual atau didasarkan 

pada sebuah perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 

Jasa Konstruksi, perjanjian kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen 

yang mengatur hubungan hukum  antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.  

Proyek konstruksi selalu dihadapkan pada parameter penting penyelenggaraan  

proyek yang sering dikenal sebagai sasaran proyek. Salah satu sasaran proyek itu 

adalah jadwal sehingga salah satu ukuran keberhasilan proyek konstruksi 

ditentukan oleh penyelesaian proyek sesuai jangka waktu dan tanggal akhir yang 
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telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian dan sesuai pula dengan rencana dan 

spesifikasinya.  

Meskipun suatu perjanjian konstruksi telah memenuhi syarat-syarat sah dan 

memenuhi asas-asas suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terjadi 

suatu hal yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan apa 

yang diperjanjiakan, yaitu seperti terjadi keterlambatan jadwal pembangunan, 

ketidaksesuaian bangunan dengan konsep dan spesifikasi dalam perjanjian sampai 

yang terburuk adalah terjadinya kegagalan bangunan. 

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi karena tidak terlaksananya perjanjian 

sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya adalah perjanjian 

pembangunan dan renovasi kembali Pasar SMEP di Jalan Imam Bonjol, 

Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung yang dibuat antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT Prabu Artha Developer. Berdasarkan kasus ini, pihak 

PT Prabu Artha Developer sebagai pihak penyedia jasa diindikasikan telah lalai 

dalam pelaksanaan isi kontrak. Hal ini dikarenakan PT Prabu Artha Developer  

tidak bisa menyelesaikan pembangunan Pasar SMEP tepat pada waktunya sesuai 

dengan yang diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak.  

Pembongkaran Pasar Smep dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Mei 2013, 

namun karena adanya tuntutan dari para pedagang pasar yang meminta 

pembongkaran pasar dilakukan seusai idul fitri, maka Pemerintah Kota Bandar 

Lampung memenuhi tuntutan para pedagang dan merubah jadwal pembongkaran 

Pasar SMEP seusai idul fitri. Setelah adanya kesepakatan antara pemerintah kota, 

dan para pedagang Pasar Smep, maka diputuskanlah pembongkaran Pasar Smep 
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dilakukan pada bulan Agustus 2013. Pembongkaran dilakukan dengan adanya 

kerjasama antara pemerintah kota dan para pedagang pasar.  

Pembangunan Pasar Smep yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung saat ini sedang menemui kendala yaitu tertundanya pembangunan pasar 

selama kurang lebih 15 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian. Hal ini 

mengakibatkan tidak tercapainya tenggang waktu pembanguanan Pasar Smep 

yang semula ditargetkan selesai selama satu tahun
3
.  Kelanjutan proyek renovasi 

pasar SMEP ternyata mengalami masalah, pihak kontraktor yaitu PT Prabu Artha 

ternyata tidak melanjutkan proyek renovasi Pasar SMEP. Dinas Pengelolaan Pasar 

(DPP) masih memberikan kesempatan  PT Prabu Artha Developer sebagai 

pengembang pasar Smep untuk menyelesaikan pekerjaannya. Padahal 

Pengembang selalu saja berjanji akan segera melakukan  pembangunan pasar, 

tetapi ternyata tetap saja pekerjaannya terbengkalai.
4
  

Secara perdata, PT Prabu Artha Developer bisa dinilai melakukan tindakan 

kelalaian karena tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah 

diperjanjiakan sebelumnya. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik membuat judul 

dalam penelitian ini adalah : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara 

Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT Prabu Artha Developer (Studi 

Pada Perjanjian Pembangunan Dan Penataan Kembali Pasar Smep Bandar 

Lampung) 

                                                           
3
 Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT 

Prabu Artha tentang Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP di Jalan Imam Bonjol, 

Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 
4
 http://haluanlampung.com/index.php/siger/4038-dinas-pasar-beri-kesempatan-alay-

bangun-smep diakses tanggal 23 April 2015. 

http://haluanlampung.com/index.php/siger/4038-dinas-pasar-beri-kesempatan-alay-bangun-smep
http://haluanlampung.com/index.php/siger/4038-dinas-pasar-beri-kesempatan-alay-bangun-smep
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada 

beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainnya secara ilmiah. 

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Prabu Artha Developer dengan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perjanjian kerja sama pembangunan 

dan penataan kembali Pasar SMEP Bandar Lampung? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembangunan dan penataan kembali 

Pasar SMEP Bandar Lampung? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hubungan kontraktual yang 

terjadi antara PT Prabu Artha Developer dengan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam perjanjian perjanjian kerja sama pembangunan dan penataan 

kembali Pasar SMEP Bandar Lampung dan bagaimana pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Bidang ilmu ini 

adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perjanjian. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami, sebagai berikut:  

a. Memperoleh deskripsi lengkap tentang hubungan kontraktual antara PT Prabu 

Artha Developer dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perjanjian 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi Pasar SMEP Bandar Lampung. 

b. Memperoleh deskripsi lengkap tentang pelaksanaan perjanjian pembangunan 

dan penataan kembali Pasar SMEP Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum keperdataan lebih khususnya dalam lingkup hukum 

perjanjian jasa konstruksi.  

b. Kegunaan Praktis 

(1) Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui         

kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh. 

(2) Mendeskripsikan isi perjanjian jasa konstruksi antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa.  
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(3) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian jasa 

konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


