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KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEKERJAAN MEKANIKAL DAN 

ELEKTRIKAL PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 

(POWER HOUSE) DITINJAU DARI HUKUM JASA KONSTRUKSI 

(studi pada Perjanjian antara PT Hutama Karya dan PT Fika Abadi 
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Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa konstruksi. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan konstruksi yang 

dilaksanakan 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. Hukum Jasa Konstruksi telah diatur secara spesifik, sama halnya 

seperti kontrak kerja konstruksi mekanikal dan elektrikal yang sebelumnya tidak 

diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi setelah diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maka ruang lingkup 

mengenai kontrak kerja konstruksi mekanikal dan elektrikal termasuk dalam 

ruang lingkup bidang jasa konstruksi.  

  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe 

penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 

 

Hubungan kontraktual dimulai dengan suatu kesepakatan antara subyek hukum 

dengan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Mekanikal dan Elektrikal pada 

Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (power house). Wujud prestasi 

yang wajib dipenuhi oleh subyek hukum dalam perjanjian ini yaitu untuk 

memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu yang dimana PT Hutama Karya 

memberikan sesuatu berupa penyerahan pekerjaan dan PT Fika Abadi Mandiri 

berbuat sesuatu berupa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai berupa 

sebuah bangunan Pembangkit Tenaga Listrik (power house). Pada jenis kontrak 

ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluaran, ditambah dengan 
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biaya untuk overhead dan keuntungan. Terkait dengan pengakhiran perjanjian, 

dari Perjanjian Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit Tenaga 

Listrik sudah mencantumkan pengaturan atas kesepakatan mengenai pengakhiran 

perjanjian dalam pasal 22 yang berisi uraian: Ayat (1) kedua belah pihak sepakat 

untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 

KUHPerdata untuk pengakhiran perjanjian yang diatur dalam pasal ini. Apabila 

terjadi sengketa pada pelaksanaannya, penyelesaian sengketa dilakukan secara 

musyawarah terlebih dahulu. Jika tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah 

tersebut maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia, yang dalam hal ini telah disepakati dan ditunjuk untuk menyelesaikan 

perselisihan.  Keputusan atau ketetapan yang dihasilkan bersifat mengikat baik 

tingkat pertama maupun terakhir serta tidak dapat dilakukan banding maupun 

kasasi. 

 

Kata kunci: Kontrak, Konstruksi, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah hukum konstruksi di Indonesia termasuk dalam kategori hukum barat 

yang dimaksud ialah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di 

Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di Eropa kontinental. 

Tonggak sejarahnya adalah ketika Burgerlijk Wet Boek diberlakukan di Indonesia 

oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wet Boek 

tersebut memang dibahas tentang hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 

sampai 1617. Disamping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya 

yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wet 

Boek.  

 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wet Boek 

tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa 

perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Namun pada tanggal 7 Mei 

1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur 

tentang jasa konstruksi. Yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi 

yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2017. Dengan pertimbangan bahwa 

pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 



2 

 

yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

 

Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai 

sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada 

kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang 

mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan 

daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Maka setelah 

berlakunya undang-undang tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 

diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang tersebut. 

 

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, karena jasa 

konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik 

lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.
1
 

 

                                                           
     

1
 Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang 

Berdimensi Publik (Jakarta: Tesis, Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2009), hlm. 28. 
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Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan konstruksi yang dilaksanakan 

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.
2
 

 

Berbagai peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang diformalisasikan 

untuk melindungi seluruh masyarakat sekaligus memberikan kebebasan bagi para 

investor untuk mengembangkan investasinya. Ditandai dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 yang diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang tertuang 

dalam Pasal 104 (b) bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa 

Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengertin jasa konstruksi 

sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

berbunyi:  

 

“Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau  

pekerjaan konstruksi”.  

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini mengatur 

tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam kontrak kerja konstruksi antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa. Hukum jasa konstruksi merupakan bidang 

hukum yang berstatus perjanjian multidimensi. Perjanjian khusus multidimensi 

diartikan sebagai pedoman atau dapat juga menjadi payung terhadap berbagai 

                                                           
     

2
 Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya 

Manusia (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 1. 
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undang-undang yang terkait.
3
 Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 melingkupi tiga jenis usaha jasa konstruksi, yaitu usaha jasa 

konsultansi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan 

konstruksi terintegrasi. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi 

konstruksi yang bersifat umum yaitu diataranya, pengkajian, perencanaan, 

perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. 

 

Selanjutnya layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi 

yang bersifat spesialis yaitu diantaranya, survey, pengujian teknis, dan/atau 

analisis. Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbadan hukum
4
 seperti Perseroan Terbatas dan koperasi, 

selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma.
5
 

 

Jasa konstruksi berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa 

konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai 

industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi. Seperti diperlukannya pembuatan sarana transportasi berupa jalan, 

sarana permukiman atau tempat-tempat usaha berupa gedung-gedung 

perkantoran/pertokoan maupun pabrik-pabrik bagi investor, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan GBHN (Garis-Garis 

Besar Haluan Negara) 1999-2004 di bidang Ekonomi pada angka 17 yang berisi : 

 

                                                           
     

3
 Ibid.  

     
4
 Pasal 19 Undang-undang 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi LN RI Tahun 2017 Nomor 

11. 

     
5
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010), hlm. 591. 
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“Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik dan air 

bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan 

masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian 

wilayah pedalaman dan terpencil.” 

 

Dalam melakukan pembangunan fisik sebagai sarana penunjang ekonomi negara 

selain diperlukan pengetahuan teknis konstruksi bangunan itu sendiri juga 

diperlukan pengetahuan penunjang lainnya, sehingga pelaksanaan suatu pekerjaan 

konstruksi bangunan merupakan multidisipliner ilmu pengetahuan. Dalam UUJK 

(Undang-Undang Jasa Konstruksi) disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah 

dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk 

membangun konstruksi tersebut. 

 

Pada prinsipnya bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan 

kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 UUJK. Walaupun secara khusus diatur 

dalam UUJK, namun tetap berpedoman pada KUH Perdata. Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, para 

pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia 

jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan yang memerlukan 

layanan jasa konstruksi. Sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau 

badan yang menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan 

suatu perjanjian yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi,  dimana menurut 
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Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

bahwa:  

“Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan jasa konstruksi”.  

 

Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan juga penyedia 

jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan 

kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
6
 Setiap 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat 

hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah suatu kenikmatan dan 

kewajiban adalah suatu beban.  

 

Akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dimana penyedia jasa 

berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang 

telah diperjanjikan dengan pengguna jasa sebelumnya. Sedangkan pengguna jasa 

berhak atas suatu Pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. 

Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini, berfungsi untuk 

memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik) 

sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang 

lebih tinggi.
7
 

 

Dahulu Hukum Jasa Konstruksi belum diatur secara  spesifik dalam undang-

undang, setelah diundangkannya UUJK pada tanggal 7 Mei 1999 maka Indonesia 

                                                           
     

6
 Salim HS, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 5.  

     
7
 Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of  

Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.  
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telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai jasa 

konstruksi. Sama halnya seperti kontrak kerja konstruksi mekanikal dan elektrikal 

yang sebelumnya tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi setelah 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 

maka ruang lingkup mengenai kontrak kerja konstruksi mekanikal dan elektrikal 

termasuk dalam ruang lingkup bidang jasa konstruksi. 

 

Awal mula diberlakukannya Burgerlijk Wet Boek di Indonesia perjanjian yang 

digunakan adalah perjanjian pemborongan, yang secara umum hanya mengatur 

mengenai bangunan gedung, rumah sakit, jalan dan jembatan. Setelah UUJK 

diterbitkan, perjanjian pemborongan bangunan yang ruang lingkupnya kecil yaitu 

sebatas mengatur mengenai bangunan gedung bertambah meliputi bidang 

arsitektural, mekanikal dan elektrikal, teknik sipil dan tata lingkungan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas mengenai “Kontrak Kerja 

Konstruksi Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit 

Tenaga Listrik (power house) ditinjau dari Hukum Jasa Konstruksi (studi pada 

perjanjian antara PT Hutama Karya (persero) dan PT Fika Abadi Mandiri).  

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di 

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan kontraktual pada kontrak kerja konstruksi pekerjaan 

mekanikal dan elektrikal pembangunan pembangkit tenaga listrik (power 

house)? 
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2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi pekerjaan 

mekanikal dan elektrikal pembangunan pembangkit tenaga listrik (power 

house)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan rumusan masalah, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui mengenai hubungan kontraktual pada perjanjian kerja 

konstruksi pekerjaan mekanikal dan elektrikal pembangunan pembangkit 

tenaga listrik (power house). 

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi 

pekerjaan mekanikal dan elektrikal pembangunan pembangkit tenaga listrik 

(power house). 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan, ilmu dibidang Hukum Keperdataan khususnya dibidang hukum 

Jasa Konstruksi. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum jasa 

konstruksi. 
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b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNILA. 

c. Bagi kalangan praktisi penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk membuat penyusunan kontrak pemborongan sehingga dapat 

menghindari  timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam 

melakukan kerjasama guna meningkatkan kemajuan dibidang 

pembangunan di Indonesia.  

d. Bagi kalangan Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam mempelajari hukum kontrak dan sebagai bahan bacaan 

dalam kajian ilmu sosial yang merupakan salah satu bagian ilmu sosial 

yang merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat khususnya 

kalangan bisnis.  

e. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hukum Perjanjian  

 

1. Perjanjian pada umumnya 

 

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

“verbintenis”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan 

orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat 

berupa perbuatan, dapat berupa kejadian, dapat berupa keadaan. Peristiwa hukum 

tersebut menciptakan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum itu tiap pihak 

mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Sedangkan menurut R. 

Subekti verbintenis diartikan sebagai perutangan perikatan sedangkan 

overeenkomst diartikan sebagai persetujuan/perjanjian.
8
 

 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian adalah sebagai berikut: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

 

Para sarjana menyatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata di atas 

memiliki banyak kelemahan. Abdulkadir Muhammad menyatakan kelemahan- 

kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut 
9
 

                                                           
     

8
 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional,  (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 12-13. 

     
9
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992), hlm. 78.  
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Hanya menyangkut sepihak saja Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan 

“satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata 

“mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak. 

Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara 

pihak-pihak. 

 

a. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus  

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, 

tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai 

kata persetujuan.  

 

b. Pengertian perjanjian terlalu luas  

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga 

pelangsungan kawin, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.  

 

c. Tanpa menyebut tujuan  

Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, 

sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. 

 

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya 

definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas 

karena dipergunakan kata “perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela 

dan perbuatan melawan hukum.
10

 

 

                                                           
     

10
 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.49. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki 

menjadi:  

a. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan  

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.  

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 

1313 KUH Perdata.  

 

Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.
11

 Pengertian yang lengkap dan sempurna mengenai pengertian atau definisi 

dari perjanjian sangatlah sulit untuk kita dapatkan karena masing-masing sarjana 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda.  

 

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para sarjana, untuk mempermudah dan 

mengetahui pengertian perjanjian, yaitu sebagai berikut: 

Menurut R. Subekti :  

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal”. 
12

 

Menurut K.R.M.T. Tirtodidiningrat:  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat 

diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum 

yang diperkenankan oleh Undang-Undang”
13

 

                                                           
     

11
 J. Satrio, Hukum Perjanjian , (Bandung : PT. Citra Aditya, 1992), hlm. 322. 

     
12

 R.Subekti. Hukum Perjanjian,  (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.  

     
13

 Tirtodiningrat, K.R.T.M, Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, 

(Jakarta : Pebangunan, 1984), hlm. 83.  
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Menurut Sudikno Mertokusumo:  

“Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”
14

 

Menurut M. Yahya Harahap: 

 

“Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut huku kekayaan 

antara 2 (dua) orang atau lebih, yang member hak pada satu pihak dan 

kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”
15

 

 

Pengertian tersebut di atas terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu akan 

menimbulkan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. 

Masing-masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban 

diantara para pihak yang membuat perjanjian.  

 

Hubungan hukum antara para pihak ini tercipta karena adanya perikatan yang 

dilahirkan dari suatu perjanjian. Perlu diingat bahwa perjanjian merupakan salah 

satu sumber lahirnya perikatan, sedangkan sumber lahirnya perikatan yang lain 

adalah undang-undang. Perjanjian ini tidak harus tertulis, akan tetapi bisa juga 

dilakukan dengan cara lisan, dimana dalam perjanjian itu adalah merupakan 

perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis.  

 

2. Unsur - Unsur perjanjian 

 

Sedangkan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:
16

 

a. Ada  para pihak  

b. Ada persetujuan antara para pihak  
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 

hlm. 96. 

     
15

  M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.6. 

     
16

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,Op.cit, hlm. 80.  



14 

 

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai  

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan  

 

3. Jenis-jenis Perjanjian  

 

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria 

masing-masing, yaitu:
17

 

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak 

berprestasi secara timbal balik, seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewa-

menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang 

mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain 

untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan 

perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata). 

 

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang 

dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, 

misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan. 

Sedang perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama 

dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis 

perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat. 

 

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban 

pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian 

                                                           
     

17
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

2000) hlm. 227. 
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kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-

menyewa, dan tukar-menukar. 

 

d. Perjanjian Konsensual dan Riil 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan 

hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan dari perjanjian 

tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. 

Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan 

perjanjian, yaitu pemindahan hak. 

 

4. Syarat sahnya perjanjian 

 

Terdapat empat syarat sahnya perjanjian, dengan terpenuhinya syarat-syarat ini 

maka suatu perjanjian berlaku sah. Syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata sebagai berikut:  

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri  

Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya 

betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam 

persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan. 

 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian  

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk  

membuat suatu perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap.  

Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:  

1) Orang-orang yang belum dewasa  

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan  
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3)  Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  

 

c. Suatu hal tertentu  

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” (cenbepaald 

onderwer), perlu kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1333 KUH 

Perdata, yang mengatakan bahwa: “ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai 

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya ”. Maksudnya adalah 

bahwa objek perjanjian harus”tertentu sekalipun masing-masing objek tidak harus 

”secara individual” tertentu.
18

 Objek perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi 

yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sedang prestasi itu sendiri 

adalah suatu perilaku (handeling) tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu. 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam 

suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Suatu pokok untuk mana 

diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur,“hal tertentu” tidak 

lain merupakan isi dari perikatan utama, yaitu prestasi pokok dari pada perikatan 

utama yang muncul dari perjanjian tersebut.
19

 

 

d. Suatu sebab yang halal  

Perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut akan 

batal demi hukum. Sedangkan pengertian sebab (causa) disini adalah tujuan 

daripada perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. 
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 R.Subekti, Hukum Perjanjian, op cit, hlm. 31.  

     
19

 Ibid, hlm. 41.  
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KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian, selain harus ada causa 

yang halal (justa causa), undang-undang tidak memberikan perumusan yang jelas.  

 

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya 

setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian 

yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, 

yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif
20

.  

 

Syarat subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari pihak 

yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat obyektif meliputi obyek yang 

diperjanjikan dan haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum, tidak 

terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat 

dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam 

bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subyektif) 

maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif)
21

. 

 

5 Asas-Asas, Subjek dan Hambatan dalam Perjanjian  

 

Hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian terdapat 

dalam buku III KUH Perdata, sebagai berikut:  

a. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sistem terbuka 

mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, 

walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga 

disebut “asas kebebasan berkontrak” (freedom of making contract). Walaupun 

                                                           
     

20
 Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law,  (Jakarta:  Pustaka 

Sinar Harapan, 1993), hlm. 44. 
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 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 93. 



18 

 

berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak 

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum.
22

 

 

Penegasan mengenai adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,yang menyatakan bahwa semua yang dibuat 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan 

untuk menyatakan kekuatan tentang perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan 

suatu undang-undang, kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian 

yang dibuat secara sah. Asas “kebebasan berkontrak” itu juga dapat dilihat unsur-

unsur yang terkandung di dalamnya meliputi:  

1) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian  

2) Kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian  

3) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun  

4) Kebebasan untuk menentukan sendiri isi syarat perjanjian.
23

 

 

b. Asas Konsensualisme  

Asas konsensualisme yaitu perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan 

adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya empat syarat sah perjanjian, 

salah satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.  
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,Op.cit, hlm. 84.  

     
23

 Djohari, Santoso, et.al, Hukum Perjanjian Indonesia, ( Yogyakarta : Bagian Penerbitan dan 

Perpustakaan Fakultas Hukum. UII Yogyakarta, 1989), hlm. 51.  
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c. Asas Kekuatan mengikat/Asas Pacta sunt servanda  

Asas kekuatan mengikat yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat adalah 

mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para 

pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 

menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuat”. 

  

d. Asas Itikad Baik 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan 

bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

 

e. Asas Kepribadian (Personalitas)  

Prinsip asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang 

membuatnya saja.  

 

Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH 

Perdata yang berbunyi: 

“Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau 

perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang 

yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri”. 

 

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: 

„„Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. 

perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. 
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f.  Subjek dan Obyek Perjanjian 

1) Subjek Perjanjian 

Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih pendukung 

hukum perjanjian sekurang-kurangnya ada dua orang tertentu. Masing-masing 

orang (mereka) menduduki tempat yang berbeda. Satu pihak sebagai debitur dan 

pihak lain sebagai kreditur, pihak yang berhak atas prestasi dinamakan kreditur, 

sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasidinamakan debitur. 

 

2) Obyek Perjanjian 

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah prestasi yaitu debitur berkewajiban atas 

suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Prestasi merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian menurut Pasal 1234 

KUH Perdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk setiap 

pembayaran, yaitu:
24

 

a. Untuk memberikan sesuatu 

b. Berbuat sesuatu 

c. Tidak berbuat sesuatu 

 

g.  Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut : 
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 J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), (Bandung: Alumni, 1993), hlm 50. 
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1) Keadaan memaksa (overmacht) 

Overmacht atau keadaan memaksa. untuk dapat dikatakan suatu keadaan 

memaksa itu diluar kekuasaannya si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah 

timbul pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya dipikul resikonya oleh si 

berhutang. Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena 

suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
25

 

 

Pengaturan overmacht secara umum termuat dalam bagian umum buku III KUH 

Perdata yang dituangkan dalam Pasal 1244 dan 1245. Dari kedua Pasal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah debitur terhalang dalam 

memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga terlebih dahulu 

dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka debitur dibebaskan untuk 

mengganti biaya, rugi dan bunga.
26

 

 

Akibat dari Overmacht (Force majeure): 

a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada overmacht 

sementara pada sampai berakhirnya overmacht). 

b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian 

c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 tidak 

belaku, putusan hakim tidak perlu) 

d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan 
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 R. Subekti, Hukum Perjanjian,op. cit. hlm. 59. 
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 Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan, (Semarang: Jurusan Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988), hlm. 20. 
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2) Wanprestasi 

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang 

diperjanjikan atau melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Wanprestasi yang 

disebabkan oleh adanya kesalahan debitur. Luasnya kesalahan meliputi:
27

 

a. Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya 

wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur. 

b. Kelalaian, maksudnya adalah debitur melakukan suatu kesalahan, akan 

tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi 

yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi. 

 

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur 

dapat berupa empat macam, yaitu:
28

 

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 

c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

melakukannya. 

 

h. Berakhirnya Perjanjian 

Berakhirnya suatu  perjanjian, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1381, yaitu: 

1) Pembayaran 

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 

3) Pembaharuan utang 

4) Perjumpaan utang atau kompensasi 
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5) Pencampuran utang 

6) Pembebasan utang 

7) Musnahnya barang yang terutang 

8) Batal / pembatalan 

9) Berlakunya suatu syarat batal 

10) Lewatnya waktu 

 

B. Perjanjian Jasa Konstruksi di Indonesia 

 

1. Sejarah Perjanjian Jasa Konstruksi di Indonesia 

 

Perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia dibagi dalam 5 (lima) periode: 

 

Periode 1945 – 1950 

Periode ini praktis industri jasa konstruksi belum bangkit, karena negeri kita 

masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah kita kembali 

sehingga terjadilah Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II 

(1948). Tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS), karenanya 

dalam periode ini belum tumbuh pembangunan atau industri jasa konstruksi.
29

 

Perusahaan jasa konstruksi yang ada dalam periode ini kebanyakan adalah 

perusahaan Belanda seperti NV de Hollandshe Beton Maatschappij (PT. Hutama 

Karya), NV Volker Associate (PT. Adhi Karya), NV (Nederlandshe Aanneming 

Maatschappij) (PT. Nindya Karya), NV Volker Aanneming Maatschappij (PT. 

Waskita Karya).
30
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 Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), hlm.5. 
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  Ibid., hlm. 7. 



24 

 

Periode 1951 – 1959 

Sejak tahun 1951 sampai dengan 1959, Pemerintah Republik Indonesia yang 

menggunakan sistem Kabinet Parlementer tidak pernah stabil. Kabinet silih 

berganti, karena itu dalam periode ini industri jasa konstruksi tetap masih belum 

bangkit. Perencanaan pembangunan yang definitive belum ada. Bentuk kontrak 

mengacu kepada satu – satunya ketentuan warisan Belanda, yaitu AV41.
31

 

 

Periode 1960 – 1966 

Periode ini  pembangunan baru dimulai dan dipimpin langsung oleh Bung Karno 

dengan nama proyek “Proyek - Proyek Mandataris”, seperti MONAS, Monumen 

Irian Barat, Hotel Indonesia, Samudra Beach, Bali Beach, Wisma Nusantara, 

Jembatan Semanggi, Gelora Senayan dan lainnya. Hingga tahun 1966 bentuk 

kontrak pada umumnya adalah cost plus fee. Pekerjaan langsung ditunjuk 

langsung oleh Pemerintah (tanpa tender) dan sektor swasta belum ikut serta. 

Setelah tahun 1966, Pemerintah melarang bentuk kontrak cost plus fee. Kontrak 

ini dinilai tidak begitu baik karena mudah terjadi manipulasi dan tidak efisien 

sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur.
32

 

 

Periode 1967 – 1996 

Pada awal tahun 1969, Pemerintah menetapkan suatu program pembangunan yang 

terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap 

I (PJP I) Tahun 1969 – 1994 yang terdiri dari 5 (lima) Rencana Pembanguna Lima 

Tahun (REPELITA) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) Tahun 

1994 – 2019, yang dimulai dengan REPELITA VI Tahun 1994 – 1999. Kontrak 

                                                           
     

31
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konstruksi sebagian besar menggunakan standar atau versi Pemerintah kecuali 

sektor swasta dan proyek yang menggunakan dana pinjaman luar negeri (loan) 

yang biasanya mengacu pada standar kontrak seperti FIDIC / JCT / AIA / JCT.
33

 

 

Periode 1997 – 2002 

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter. Industri jasa konstruksi 

mengalami goncangan yang sangat hebat. Proyek-proyek mendadak berhenti 

dikarenakan pengguna jasa tidak mampu membayar penyedia jasa.
34

 Pada tahu 

1999, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baku mengenai 

industri jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi diikuti dengan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

pelaksanaannya, yaitu PP No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000.
35

 

 

Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa 

kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal 

dari hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika 

Burgerlijk Wet Boek di berlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda 

pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wet Boek tersebut memang dibahas tentang 

hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai 1617.  

 

Disamping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya yakni yang 

terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wet Boek. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wet Boek 

tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa 
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perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan 

implementasinya, perjanjian kerja konstruksi dituangkan secara tertulis, yang 

dalam perspektif yuridis suatu peraturan tertulis untuk dapat berfungsi dalam 

masyarakat harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : 

a. kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;  

 

b. petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;  

c. pasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum; dan  

d. warga masyarakat yang terkena lingkup hukum. 
36

 

 

Namun pada tanggal 12 Januari 2017 Indonesia telah mempunyai undang-undang 

tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi. Yakni Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan 

nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

material dan spiritual berdasarkan. 

 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa jasa konstruksi merupakan 

salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai 

peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya 

tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa 

konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang 

berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara 

optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.  
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Maka setelah berlakunya Undang-undang tersebut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap 

berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-

undang tersebut. 

 

2. Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi 

 

Bentuk-bentuk kontrak konstruksi dibedakan dari berbagai segi/aspek termasuk 

beberapa permasalahan atau salah pengertian. Akan diuraikan susunan dokumen 

kontrak baik yang lazim terdapat di Indonesia maupun yang terdapat di negara-

negara Barat (AS, Eropa, Inggris) dan bentuk kontrak dari 4 Aspek/sudut pandang 

yaitu; aspek perhitungan biaya; aspek perhitungan jasa; aspek cara pembayaran; 

dan aspek pembagian tugas. 

 

a. Aspek Perhitungan Biaya 

1. Harga Pasti (Fixed Lump Sum Price) 

Beberapa pengertian Fixed Lump Sum Price adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah harga pasti dan tetap dimana volume pekerjaan tercantum dalam 

kontrak tidak boleh diukur ulang.
37

 

b. Peraturan Pemerintah No.29/2000 Pasal 21 ayat 1: suatu jumlah harga 

pasti dan tetap, semua resiko ditanggung Penyedia Jasa sepanjang gambar 

dan spesifikasi tidak berubah.
38

 

c. "Gilbreath": harga tetap selama tidak ada perintah perubahan. Resiko bagi    

Pengguna Jasa kecil, namun bagi Penyedia Jasa besar. 
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d. "Stokes": jumlah pasti yang harus dibayar Pengguna Jasa. resiko pada 

Penyedia Jasa.
39

 

 

Dari keempat batasan di atas terlihat bahwa di dalam kontrak demikian pihak 

penyedia jasa memikul resiko yang cukup besar, misalnya volume pekerjaan yang 

sesungguhnya (seandainya diukur ulang) lebih besar dari pada yang tercantum 

didalam kontrak maka yang dibayarkan kepada penyedia jasa adalah volume yang 

tercantum di dalam kontrak. Akan tetapi bila sebaliknya yang terjadi, maka pihak 

penyedia jasa mendapatkan keuntungan mendadak (windfall profit).
40

 

 

2 .Harga Satuan (Unit Price) 

Beberapa pengertian Unit Price adalah sebagai berikut: 

a. Volume pekerjaan dalam kontrak baru merupakan perkiraan (bukan 

volume pasti). Volume pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan, akan 

diukur ulang bersama.
41

  

b. PP. No.29/2000 Pasal 21 ayat 2: penyelesaian pekerjaan berdasarkan harga 

satuan yang pasti dan tetap dengan volume pekerjaan berdasarkan hasil 

 pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. 

c.  Gilbreath": harga satuan x volume yang sesungguhnya dilaksanakan. Tidak 

ada resiko kelebihan membayar bagi Pengguna Jasa, tapi juga tidak ada 

windfall profit   bagi Penyedia Jasa. Perlu pengawasan seksama. 

d. "Stokes": pekerjaan dibayar sesuai yang dikerjakan. Tidak ada resiko 

 kelebihan membayar.
42
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Dari keempat batasan di atas terlihat bahwa bentuk kontrak harga satuan tidak 

mengandung resiko bagi pihak pengguna jasa untuk membayar lebih karena 

volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak lebih besar daripada 

kenyataan sesungguhnya sehingga pihak penyedia jasa mendapat keuntungan tak 

terduga. 
43

 

 

Sebaliknya, pihak penyedia jasa juga tidak menanggung resiko kerugian apabila 

volume pekerjaan sesungguhnya lebih besar daripada yang tercantum di dalam 

kontrak karena yang dibayarkan kepada penyedia jasa adalah pekerjaan yang 

benar-benar dilaksanakan. Yang menjadi masalah dalam bentuk kontrak ini adalah 

banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan secara bersama-

sama yang berpeluang menimbulkan kolusi antara petugas pengguna jasa dan 

petugas penyedia jasa.
44

 

 

b. Aspek Perhitungan Jasa 

1. Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee) 

Suatu bentuk kontrak dimana penyedia jasa hanya dibayarkan biaya pekerjaan 

yang dilaksanakan tanpa mendapat imbalan jasa. Pada jenis kontrak ini kontraktor 

dibayar berdasarkan atas semua biaya pengeluarannya. Kontrak jenis ini biasanya 

untuk proyek-proyek pembangunan tempat ibadah, yayasan sosial dan lain-lain.
45

 

 

2. Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee) 

Pada kontrak jenis ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluaran, 
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ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead 

dan keuntungan, umumnya didasarkan atas presentase biaya yang dikeluarkan 

kontraktor. Presentase jasa biasanya 10% atas biaya (tidak ada batasan biaya). 

Tidak ada rangsangan efisiensi → penggunaan bahan/peralatan cenderung boros 

karena tak ada batasan biaya.
46

 

 

Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek belum bisa 

diestimasi secara akurat, karena perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat 

digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat, 

sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari 

kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang 

akan dilaksanakan. 

 

3.   Biaya ditambah jasa pasti (Cost Plus Fixed Fee) 

Hampir sama dengan Cost Plus Fee, hanya jasannya sudah pasti dan tetap. Sedikit 

lebih baik dari Cost Plus Fee, tapi tetap tak ada kepastian mengenai biaya. 

Penyedia Jasa tidak memiliki rangsangan untuk menaikkan biaya, karena 

kenaikan biaya tidak menambah jasa (fee). Penyedia Jasa tidak punya rangsangan 

untuk menaikkan biaya.
47

 

 

c.  Aspek Cara Pembayaran 

Bentuk kontrak dari segi/aspek cara pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan 

penyedia jasa yang dikategorikan ke dalam 3 (tiga) macam yaitu: Pembayaran 

Bulanan (Monthly Payment), Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment) dan 

Pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan selesai 100% atau yang sering disebut 
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Pra Pendanaan Penuh dari penyedia jasa (Contractor’s Full Prefinanced).
48

 

Ketiga macam bentuk kontrak dengan sistem pembayaran ini tentu saja 

mempunyai konsekuensi hukum dan resiko atau permasalahan sendiri 

sebagaimana akan diuraikan. 

 

1.   Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment) 

Sistem cara pembayaran ini, prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. 

Setelah prestasi tersebut diakui Pengguna Jasa maka Penyedia Jasa dibayar sesuai 

prestasi tersebut. Kelemahan cara ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia 

jasa pada suatu bulan tertentu dia tetap harus dibayar. Hal ini sangat 

mempengaruhi prestasi pekerjaan yang seharusnya dicapai sesuai jadwal pada 

pelaksanaan sehingga dapat membahayakan waktu penyelesaian. 

 

Untuk menutupi kelemahan cara pembayaran ini sering dimodifikasi dengan 

mempersyaratkan jumlah pembayaran minimum yang harus dicapai untuk setiap 

bulan diselaraskan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai jadwal. Seringkali 

penyedia jasa mengkompensasi kurangnya prestasi kerja dengan prestasi bahan 

dengan cara menimbun bahan di lapangan. Untuk mengatasinya bisa 

dipersyaratkan bahwa bahan yang ada di lapangan tidak dihitung sebagai prestasi, 

kecuali pekerjaan yang betul – betul selesai/ terpasang atau bisa juga barang –

barang setengah jadi. Dapat disimpulkan bahwa setiap prestasi diukur pada akhir 

bulan lalu dibayarkan.  
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Kelemahan dari cara pembayaran bulanan yaitu sekecil apapun prestasi harus 

dibayar. PP No.29 tahun 2000 Pasal 20 ayat (3) huruf c ayat (2) mencantumkan 

cara pembayaran ini.
49

 

 

2.    Cara Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment)  

Bentuk kontrak dengan sistem/ cara seperti ini, pembayaran kepada penyedia jasa 

dilakukan atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu (bulanan). 

Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase. Sering pula cara 

pembayaran seperti ini disebut pembayaran termin/ angsuran. Seringkali prestasi 

yang diakui penyedia jasa bukan saja prestasi fisik (pekerjaan selesai) tetapi 

termasuk pula prestasi bahan mentah dan setengah jadi walaupun barang –barang 

tersebut sudah berada di lapangan (front end loading).
50

 

 

Dengan demikian pembayaran atas dasar prosentase kemajuan fisik yang telah 

dicapai. Biasanya dengan memperhitungkan uang muka dan uang jaminan atas 

cacat. Masih tetap belum sepenuhnya aman karena kemungkinan prestasi bahan 

yang banyak. Penyedia Jasa meningkatkan prestasi dengan cara menimbun bahan 

yang lazim disebut “front end loading”. “Stokes”: “Progress Payment”, 

Pengguna jasa tidak dapat mengharapkan seluruh biaya ditanggung oleh penyedia 

jasa tapi juga tidak bisa diharapkan pengguna jasa membiayai seluruh pekerjaan. 

penyedia jasa harus membayar upah, bahan, jauh sebelum mendapatkan 

pembayaran dari pengguna jasa. Bila gagal membayar, kontrak dapat putus. 
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3. Cara Pembayaran Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Contractor’s 

Full Prefinanced) 

 

Dalam bentuk kontrak dengan sistem/cara pembayaran seperti ini, penyedia jasa 

harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Setelah pekerjaan 

selesai 100% dan diterima pengguna jasa, barulah penyedia jasa mendapatkan 

pembayaran sekaligus. Dapat saja pada saat itu yang dibayar Pengguna Jasa 

adalah sebesar 95% dari nilai kontrak karena yang 5% ditahan (retention money) 

selama tanggung jawab atas cacat atau pembayaran penuh 100%, tapi Penyedia 

Jasa harus memberikan jaminan untuk masa tanggung jawab atau cacat, satu dan 

lain hal sesuai kontrak.
51

 

 

Dapat disimpulkan pekerjaan didanai penuh terlebih dulu oleh penyedia jasa 

sampai selesai. Setelah pekerjaan selesai dan diterima baik oleh pengguna jasa 

baru mendapatkan pembayaran dari pengguna jasa. Sering dirancukan dengan 

Design Build / Turnkey. Dari cara pembayaran memang sama, tapi penyedia jasa 

tidak ditugasi pekerjaan perencanaan / design. Perlu jaminan pembayaran dari 

pengguna jasa. Jaminan pembayaran bukan instrumen pembayaran kecuali diatur 

secara tegas. Jaminan pembayaran baru boleh dicairkan bila terbukti pengguna 

jasa ingkar janji untuk membayakan. Dalam sistem ini, penyedia jasa 

menanggung biaya uang (cost of money) dalam bentuk Interest During 

Construction (IDC). Nilai kontrak sedikit lebih tinggi dari sistem pembayaran 

karena ada IDC.
52
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d.   Aspek Pembagian Tugas 

1) Bentuk Kontrak Konvensional 

Pengguna jasa menugaskan penyedia jasa untuk melaksanakan salah satu aspek 

pembangunan saja. Penyedia jasa dimana perencanaan, pengawasan, pelaksanaan 

dilakukan penyedia jasa yang berbeda. Oleh karena itu pengawas pekerjaan secara 

khusus diperlukan untuk mengawasi pekerjaan penyedia jasa.
53

 

 

2) Bentuk Kontrak Spesialis 

Pengguna jasa menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan spesialis 

untuk masing-masing keahlian. Keuntungan dari bentuk kontrak ini adalah; mutu 

pekerjaan lebih handal; penghematan waktu; keleluasaan dan kemudahan 

mengganti penyedia jasa.
54

 

 

3) Bentuk Kontrak Rancang Bangun (Design Build/ Turn Key) 

Dalam bentuk kontrak ini, penyedia jasa bertugas membuat perencanaan yang 

lengkap dan melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Perbedaan antara 

design constructiom/built, dan turn-key adalah dari sistem pembayarannya, 

dimana pada desaign contruction/built pembayaran secara term sesuai pekerjaan. 

Sedangkan key-turn pembayarannya sekaligus setelah pekerjaan selesai.
55

 

 

4) Bentuk Kontrak BOT/BLT 

Sesungguhnya bentuk kontrak ini adalah sebuah pola kerja sama antara pemilik 

tanah/ lahan dan investor yang akan mengolah lahan tersebut menjadi satu 

fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort, atau jalan tol. Terlihat di sini kegiatan 
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yang dilakukan oleh investor dimulai dari membangun fasilitas sebagaimana yang 

akan dikehendaki pemilik lahan/tanah. Inilah yang dimaksud dengan istilah B 

(Build).
56

 

 

Setelah pembangunan fasilitas selesai, investor diberi hak untuk mengelola dan 

memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu. Inilah yang 

dimaksud istilah O (Operate). Setelah masa pengoperasian/konsesi selesai, 

fasilitas tadi dikembalikan kepada pemilik lahan (pengguna jasa). Inilah yang 

dimaksud dengan istilah T (Transfer), sehingga secara keseluruhan disebut 

Kontrak Build, Operate and Transfer (BOT). 

 

Sesungguhnya bentuk kontrak ini mirip dengan rancang bangun. Bedanya dengan 

bentuk rancang bangun adalah setelah fasilitas dibangun tidak ada masa konsesi 

yang diberikan kepada penyedia jasa rancang bangun untuk mendapatkan 

pengembalian dana yang telah diinvestasikan (return of investement) karena biaya 

fasilitas dibayar langsung oleh pengguna jasa.
57

 

 

Setelah masa pengoperasian/konsesi fasilitas dikembalikan kepada pemilik lahan 

(pengguna jasa) yang dikenal dengan istilah transfer, tentu saja fasilitas tersebut 

masih dalam keadaan terawat baik. Biasanya ada kontrak tersendiri yang 

mengatur hal ini. Selain, misalnya, fasilitas tersebut membutuhkan cara 

pengoperasian tersendiri dan perawatannya sendiri, dibuatkan perjanjian terpisah 

yang disebut Operating and Maintenance Contact/ Agreement antara pemilik 

lahan dan investor. 
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Perjanijan perencanaan dan pembangunan rancang bangun/sendiri beserta 

masa/lamanya masa konsesi disebut Concession contract/Agreement. Biasanya 

lebih disukai, masa membangun (construction period) dengan maksud 

memberikan intensif bagi investor untuk mempercepat konstruksi sehingga masa 

pengelolaan menjadi sedikit lebih panjang yang akan menambah penghasilan 

investor. 

 

Bentuk kontrak Build, Lease, Transfer (BLT) sedikit berbeda dengan bentuk 

BOT. Di sini setelah fasilitas selesai dibangun, pemilik fasilitas seolah-olah 

menyewa fasilitas yang baru dibangun untuk suatu kurun waktu tertentu (Lease) 

kepada investor sebagai angsuran dari investasi yang sudah ditanamkan atau 

fasilitas tersebut dapat pula disewakan kepada pihak lain. Tentu saja untuk itu 

diperlukan perjajian sewa (lease agreement). Setelah masa sewa berakhir, fasilitas 

diserahkan kepada pemilik fasilitas (Transfer). 

 

5) Bentuk Kontrak Rekayasa Pengadaan dan Pembangunan (Engineering, 

Procirement and Contruction – EPC) 

 

Bentuk kontrak ini sesungguhanya mirip dengan bentuk rancang bangun seperti 

yang telah diuraikan di dalan paragraf 5.3 sebelumnya. Kontrak rancang bangun 

yang dikenal dengan istilah design build / turn key dimaksudkan untuk pekerjaan 

konstruksi sipil/bangunan gedung sedangkan kontrak EPC ditujukan pada 

pembangunan pekerjaan-pekerjaan di bidang industri minyak, gas bumi dan 

petrokimia, pembangkit listrik.
58
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Didalam kontrak EPC yang dinilai bukan saja penyelesain seluruh pekerjaan 

melainkan juga kinerja dari pekerjaan tersebut. Sebagai contoh pembangunan 

sebuah pabrik pupuk urea. Dalam hal ini penyedia jasa hanya menerima pokok-

pokok acuan tugas dari pengguna jasa untuk sebuah pabrik yang akan dibangun, 

sehingga mulai dari perencanaan/design dilanjutkan dengan proses pengadaan dan 

peralatannya sampai dengan pemasangan/pengerjaannya menjadi tanggung jawab 

penyedia jasa. Hasil pekerjaan akan dinilai apakah kinerjanya sesuai dengan TOR 

yang telah ditentukan.
59

 

 

Bentuk kontrak ini hanya sedikit disinggung di dalam Undang-Undang No.2/2017 

tentang Jasa Konstruksi Pasal 13 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:  

“Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

pengkajian;perencanaan; perancangan; pengawasan; dan/atau manajemen 

penyelenggaraan konstruksi.” 

“Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: survei; pengujian teknis; dan/atau analisis.” 

 

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifat kompleks, dan 

memerlukan teknologi canggih serta beresiko besar misalnya pembangunan 

kalang minyak, pembangkit tenaga listrik dan reaktor nuklir. Pada saat ini sudah 

semakin banyak kontrak EPC yang dipakai di Indonesia terutama di kalangan 

dunia perminyakan dan gas serta listrik seperti Pertamina dan PLN. Di antara para 
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penyedia jasa, EPC sudah mulai ada yang berpengalaman dari kalangan BUMN 

dan juga swasta. 

 

6) Bentuk Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract – PBC) 

Bentuk kontrak berbasir kinerja Performance Based Contract adalah bentuk 

kontrak baru yang akhir-akhir ini mulai diperkenalkan di Indonesia oleh 

Kementrian Pekerjaan Umum. PBC merupakan kontrak berbasis Kinerja yang 

berarti penilaian dilakukan atas dasar kinerja yang dihasilkan, bukan sekedar 

pekerjaan itu telah diselesaikan seperti dalam bentuk kontrak konvensional. Jadi 

selain dilakukan uji coba (Comissioning) setelah  pekerjaan  selesai  juga  akan 

dinilai kinerjanya (Performance). 

 

Bentuk kontrak terintegrasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, uji coba dan 

pemeliharaan. Jadi mirip dengan bentuk kontrak EPC bedanya disini bentuk 

design yang ditawarkan dari peserta tender bisa saja berbeda-beda. Terpenting 

adalah kinerja yang dicapai., selain itu untuk mengenai bentuk kontrak ini adalah 

pemenang tender akan merawat dan memelihara seterusnya proyek tersebut. 

 

Terlihat disini bahwa yang menjadi kriteria penilaian adalah kinerja. Jadi mungkin 

saja suatu design yang dipakai relatif mahal, tetapi memiliki kinerja yang sangat 

baik dan biaya pemeliharaan sangat minimum. Namun di Indonesia bentuk 

kontrak seperti ini belum memiliki payung hukum dalam arti belum ada 

perundang-undangan yang mengatur tata cara pemakaian bentuk kontrak ini. 

Sejauh yang diketahui baru PU yang telah melakukan uji coba untuk suatu  ruas 

jalan di atas tanah lunak di daerah Jawa Tengah. Di negara-negara barat bentuk 
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kontrak seperti ini sudah banyak dipakai seperti Eropa dan Amerika karena 

terbukti lebih efisien. 

 

7) Bentuk Swakelola (Force Account) 

Sesungguhnya swakelola bukanlah bentuk kontrak karena pekerjaan dilaksanakan 

sendiri tanpa memborongkan kepada penyedia jasa. Bentuk ini biasa juga disebut 

Eigen Beheer, misalnya suatu instansi pemerintahan melaksanakan suatu 

pekerjaan dengan mempekerjakan sekumpulan orang di dalam instansi itu sendiri. 

Yang memberi perintah, yang mengawasi, yang mengerjakan adalah orang-orang 

dari satu instansi yang sama.
60

 Sebuah kepustakaan barat menguraikan pengertian 

Swakelola (Force Account) sebagai berikut :   

 

Swakelola adalah langkah pokok pengguna jasa terhadap keterikatan proyek dan 

tanggung jawab. Inilah pendekatan klasik “Kerjakan Sendiri”. Dalam kasus yang 

ekstrim, pengguna jasa merencanakan dan atau membangun seluruh proyek, 

menggunakan pegawai dan peralatan sendiri. Seperti dalam semua pendekatan 

yang sudah dijelaskan, pengguna jasa mempunyai pegawai yang ditugaskan 

mengerjakan proyek. Akan tetapi dengan pihak-pihak lain, pengguna jasa 

membentuk fungsi-fungsi pengelolahan, pengawasan atau pemantauan.
61

 

 

Bentuk swakelola, pengguna jasa juga memilik angkatan kerja yang 

sesungguhnya (tukang kayu, tukang besi, tukang beton) dalam daftar 

pembayarannya. Pekerja/tukang masuk dalam pengeluaran mereka. Biasanya 

dengan sistem swakelola, pengguna jasa mendelegasikan beberapa pekerjaan 

khusus kepada pihak luar. Variasi pendekatan swakelola terjadi jika pengguna 
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jasa alih-alih menempatkan tenaga kerja dalam daftar gaji mereka, pengguna jasa 

menyewa pialang/mandor pekerja untuk menyediakan para pekerja. Metode 

pialang buruh, pialang mandor berbeda dengan penyedia jasa karena dia tidak 

menaggung risiko untuk menyelesainkan pekerjaan dan tidak bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan itu sendiri.
62

 Hal ini diserahkan kepada pihak pengguna jasa, 

oleh karena itu mandor pekerja hanya menyediakan para pekerja atas dasar 

permintaan. 

 

Jasa ini, mandor pekerja dibayar jasanya, yang biasanya persentase dari total upah 

yang dibayarkan kepada pekerja yang disediakan. Para pekerja dipekerjakan oleh 

mandor tetapi digunakan atas dasar permintaan. Tak perlu dikatakan bahwa 

pendekatan Swakelola menempatkan tuntutan-tuntutan pokok pada pengguna jasa. 

Itulah sebabnya kebanyakan pengguna jasa kecuali untuk program-program 

konstruksi jangka panjang-menghindari strategi ini. Meski demikian, para 

pembangun terus  mengemukakan alasan-alasan berikut ini untuk tidak 

melakukan konstruksi swakelola: 
63

 

a. Kemungkinan timbul reaksi dari luar pihak (organisasi penyedia jasa, 

pemangku kepentingan dan lain-lain). 

b. Keterbatasann sumber daya manusui. 

c. Penghimpunan pegawai, pelatihan dan biaya retensi. 

d. Ketentuan kepemilikan peralatan dan juga pasokan yang besar. 

e. Kesulitan di dalam hubungan antara pekerja dan konstruksi. 
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f. Peningkatan pertanggung jawaban untuk tugas-tugas yang berhubungan 

dengan pekerjaan konstruksi seperti pengangkutan, logistik, keselamatann 

dan keamanan (Gilbreath, 1992). 

 

3. Dasar Hukum Perjanjian Konstruksi 

Perjanjian Konstruksi merupakan salah satu perjanjian yang sering terjadi dalam 

aspek hukum pedata. Perjanjian tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah dasar 

perjanjian dan kewajiban dalam memenuhi kelayakan suatu perjanjian. Yang 

dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk diakui oleh hukum maka 

setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Sepakat mereka mengikatkan diri; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Oleh karena suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal.  

 

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : Perjanjian yang mengikat hanyalah 

perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 

1320 KHU Perdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut 

saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan. 

 

Perjanjian Konstruksi termasuk perjanjian yang mengandung resiko yang tinggi 

yaitu resiko keselamatan umum dan tertib bangunan, maka perjanjian kerja 

konstruksi ini dapat ditempatkan pada suatu perjanjian yang standar. Perjanjian 

standar terbentuk berdasarkan standar yang berlaku yang ditetapkan oleh 

Pemerintah yaitu Departemen Pekerjaan Umum. 

 



42 

 

Landasan hukum perjanjian secara umum yang dapat digunakan di bidang jasa 

konstruksi yaitu Undang-Undang yang mengatur dan melindungi warga 

negaranya dimana ketentuan yang tercantum dalam aturan tersebut adalah yang 

dibuat oleh kedua belah pihak. Peraturan perundangan yang mengatur segala hal 

yang terkait dengan jasa konstruksi khusunya dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  

 

Perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu 

pengguna jasa dan penyedia jasa juga menjadi acuan tambahan dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. Perjanjian yang telah disepakati kedua pihak tersebut 

berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dalam 

penelitian ini yaitu kontrak kerja konstruksi pekerjaan mekanikal elektrikal 

pembangunan pembangkit tenaga listrik antara PT. Hutama Karya dan PT. Fika 

Abadi Mandiri. 

 

Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan konstruksi tercantum dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bab V 

Bagian Kesatu Pasal 38 tentang ketentuan umum, Bagian Kedua tentang 

Pengikatan Jasa Konstruksi Paragraf 1 Pasal 39 dan 40 tentang Pengikatan Para 

Pihak. Dan pengaturan tambahan berupa Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 

2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 

59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. 
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Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

Pasal 38 :  

1) penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri atas usaha jasa konstruksi dan 

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. 

2) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi. 

3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan 

bangunan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa konstruksi 

yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. 

 

Pasal 39 : 

(1) Para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas : 

a. Pengguna jasa; dan 

b. Penyedia Jasa. 

(2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  

a. Orang perseorangan; atau 

b. Badan. 

(3) Pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip 

persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 
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Pasal 40 :  

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang ini. 

 

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dalam penelitian ini melalui pengikatan 

jasa konstruksi. Pengguna Jasa yaitu PT. Hutama Karya dalam Pelaksanaan 

Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Proyek Pembangunan Power House Pelindo 

II sedangkan Penyedia Jasa yaitu PT. Fika Abadi Mandiri. Pengguna Jasa dan 

Penyedia Jasa berbentuk badan. Pengguna (PT. Hutama Karya) berupa badan 

hukum yang berbentuk perseroan dibawah naungan Departemen Pekerjaan 

Umum
64

 dan penyedia jasa berupa perusahaan badan hukum. Berdasarkan uraian 

diatas, maka ketentuan yang tercantum pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 

Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah sesuai 

dengan aturan penyelenggaraan dan pengikatan konstruksi pada perjanjian 

konstruksi yang dibuat oleh PT. Hutama Karya dengan PT. Fika Abadi Mandiri.  

 

4. Aspek-aspek yang Terkandung dalam Kontrak Konstruksi 

 

Kontrak konstruksi atau dokumen mengandung aspek-aspek seperti aspek teknis, 

hukum, administrasi, keuangan/perbankan, perpajakan, dan sosial ekonomi. 

Seluruh aspek harus dicermati karena semuanya saliang mempengaruhi dan ikut 

menentukan baik buruknya suatu pelaksanaan kontrak, atau dengan kata lain 

                                                           
     

64
 Nadzarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2006) hlm. 7.  



45 

 

sukses tidaknya sesuatu pekerjaan/proyek sangat tergantung dari penanganan 

aspek aspek ini.
65

 

 

a. Aspek Teknis 

Tidak diragukan lagi bahwa aspek teknis merupakan paling dominan dalam suatu 

kontrak konstruksi. Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian para para pelaku 

industri jasa kontruksi, seolah olah apabila aspek ini berhasil dilaksanakan proyek 

tersebut diangap berhasil dan sukses. 

 

Padahal, aspek-aspek lain seharusnya juga diperhatikan dan dikelola dengan baik 

agar seluruh isi kontrak dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. 

Pada umumnya aspek aspek teknis yang tercangkup dalam beberapa dokumen 

kontrak adalah sebagai berikut :
66

 

1) Syarat-syarat umum kontrak (General Condition of Contract) 

2) Lampiran-lampiran (Appendix) 

3) Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of contract / 

Conditions of Contract – Particular) 

4) Spesifikasi Teknis (Technical Spesification) 

5) Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawing) 

 

Aspek teknis dibagi beberapa bagian, yaitu : 

1) Lingkup Pekerjaan (Scope of Works); 

2) Waktu Pelaksanaan (Construction Period); 

3) Metode Pelaksanaan (Construction Method); 

4) Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule); 
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5) Metode Pengukuran (Method of Measurement); 

 

b. Aspek Hukum 

Sesungguhnya seluruh dokumen kontrak terutama kontrak/perjanjian itu sendiri 

adalah hukum. Pasal 1338 KUHP menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang 

dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.  

 

Beberapa contoh mengenai pasal-pasal dalam kontrak kontruksi yang sarat 

dengan aspek hukum :
67

 

1) Penghentian sementara (suspension of work) 

Penghentian sementara ini harus dicantumkan dalam kontrak dan diatur 

tata cara pelaksanaannya, alasan-alasan serta akibatnya. Satu hal yang 

perlu diingat bahwa penghentian sementara tidak sama dengan 

pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak walaupun keadaan di  

lapangan yang terjadi sama, yaitu seluruh kegiatan pekerjaan terhenti. 

2) Pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak  

Apa yang terjadi disini adalah pelaksanaan pekerjaan dihentikan (bukan 

ditangguhkan sementara) oleh salah satu pihak secara sepihak dengan 

membatalkan kontrak.Tentu saja hal ini dilakukan dengan alasan-alasan 

yang ditentukan dalam kontrak. Oleh karena ini hak-hak para pihak 

(Penyedia Jasa/Pengguna Jasa) untuk memutuskan kontrak harus jelas 

disebutkan. 

3) Ganti Rugi Keterlambatan (liquidity damages) 
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Ganti rugi keterlambatan pekerjaan per hari 1% dan ganti rugi 

maksimum adalah 5%, artinya keterlambatan maksimum adalah 50 hari. 

4) Keadaan memaksa (force majeure) 

Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak/ 

kemampuan Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa. Contohnya 

tindakan/kemauan Tuhan (Act of God) 

5) Hukum yang berlaku (governing law) 

Yang dimaksud disini adalah hukum negara mana yang berlaku bagi 

kontrak tersebut.
68

 Hukum yang berlaku harus dicantumkan dalam 

kontrak untuk mengantisipasi apabila timbul perselisihan/sengketa. 

6) Bahasa kontrak (contract language) 

Dengan terbitnya UU No.2/2017 dan Peraturan Pemerintah No.29/2000 

bahasa kontrak hanya ada satu, yaitu bahasa Indonesia, walaupun 

kontrak dibuat dalam lebih dari satu bahasa. 

7) Domisili 

Kesepakatan mengenai domisili (tempat kedudukan) para pihak dalam 

suatu kontrak ditentukan antara lain dengan maksud apabila timbul 

perselisihan/sengketa, permasalahannya akan diselesaikan oleh 

Pengadilan. 

8) Penyelesaian Perselisihan (settlement of dispute) 

Walaupun pembuatan kontrak didasari oleh itikad baik dari para pihak, 

pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk 

mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai 
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kontrak tersebut. Lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan harus 

ditetapkan dengan tegas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 

2/2017 Pasal 88 dan PP Nomor 29/2000 Pasal 49 ayat 1. 

 

c. Aspek Keuangan/Perbankan 

Aspek-aspek Keuangan/perbankan yang penting dalam kontrak kontruksi antara 

lain:
69

 

1) Nilai kontrak (Contract Amount) / Harga Borongan 

2) Cara Pembayaran (Method of Payment) 

3) Jaminan (Guarantee / Bonds) 

 

Nilai kontrak dan cara pembayaran kiranya cukup/jelas, bahwa kedua hak ini 

penting dicantumkan dalam kontak dan merupakan aaspek paling penting untuk 

dicamtumkan karena pembayaran dan cara pembayaran, dipandang dari sisi 

penyediaan jasa, merupakan tujuan akhir dari suatu kontrak kerja. 

 

Pembayaran dan cara pembayarannya dangat erat berkaitan dengan jaminan yang 

harus disediakan, baik oleh penyedia jasa maupun pengusaha jasa untuk 

menjamin/mengamankan pembayaran-pembayaran tersebut. Jaminan-jaminan 

yang biasanya harus disediakan oleh penyedia jasa adalah :
70

 

1) Jaminan uang muka (Advance Payment Bond) 

2) Jaminan pelaksana (Performance Bond) 

3) Jaminan perawatan atas cacat (Defect Liability Bond) 
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Sedangkan jaminan yang dapat diberikan oleh pihak pengguna jasa adalah 

jaminan pembayaran (Payment Guarantee).
71

Jaminan yang paling lazim 

dipergunakan dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah Bank Garansi selain itu 

adalah Standby Letter of Credit dan Surety Bond. Tetapi ada juga yang tidak 

mempunyai daya jamin seperti Letter of Comfort dan Waranty. 

 

a. Bank Garansi dan Standby Letter of Credit 

Ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank diatur dalam Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No. 23/72/KEP/Dir dan Surat Edaran-nya No. 

23/3/UKU. Untuk menetapkan syarat-syarat minimum Garansi Bank yang 

harus di penuhi yang sekurang-kurangnya memuat
72

 : 

1) Judul Garansi Bank atau Bank Garansi 

2) Nama dan alamat bank pemberi 

3) Tanggal penerbitan 

4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi 

5) Jumlah uang yang dijamin bank 

6) Tanggal mulai berlaku dan berakhir 

7) Penegasan batas waktu pengajuan klaim 

8) Menurut pasal 1831 Kitab UU Hukum Perdata, apabila timbul 

wanprestasi maka sebelum melakukan pembayaran di penjamin (bank) 

dapat meminta agar benda-benda si berutang disita dan dijual terlebih 

dahulu untuk melunasi utangnya. 
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b. Surety Bond  

Surety Bond dilahirkan Keppres 14 A/1980 dimaksudkan untuk membuka 

peluang dan kemudahan baru, antara lain: 

1) Memperluas jaringan yang dapat digunakan oleh para Penyedia Jasa 

dalam pengerjaan pemborongan dan/atau pembelian; 

2) Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli 

hanya oleh Bank Pemerintah saja; 

3) Ditunjuknya Lembaga Asuransi sebagai pengelola Surety Bond. 

 

c. Letter of Comfort, Warranty dan Indemnity 

Letter of Comfort biasanya diberikan oleh pemegang saham mayoritas atau 

holding company dari debitur yang berisikan pernyataan bahwa pemegang 

saham mayoritas/holding company tersebut: 

1) tidak akan melepaskan saham-sahamnya pada debitur; dan/atau 

2) tidak akan mengganti pengurus debitur; dan/atau 

3) debitur pada saat jatuh tempo utangnya akan mampu melunasinya 

 

Warranty adalah suatu pernyataan dari pembuatnya bahwa hak, kualitas, dan 

kuantitas dari suatu prestasi yang diberikan adalah sah dan benar adanya. 

Indemnity adalah jaminan dari seseorang agar seorang pihak ketiga melakukan 

sesuatu untuk orang yang dijaminkannya dan jika pihak ketiga tersebut gagal 

melakukannya, si penjamin akan mengganti kerugian pihak yang dijamin. 
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d. Aspek Perpajakan 

Kontrak kontruksi mengandung aspek perpajakan, terutama yang berkaitan 

dengan nilai kontrak sebagai pendapatan penyedia jasa. Jenis pajak yang terkait 

dengan jasa kontruksi adalah:
73

 

1) Pajak Pertambahan nilai (PPN) 

2) Pajak Penghasilan (PPh)  

 

Dasar hukum yang mengenai Pajak Pertambahan nilai (PPN) atas jasa kontruksi 

diatur pada pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), besar tarif PPN adalah 10% dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2000.
74

 Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan 

jasa kontruksi diatur pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000.
75

 

 

e. Aspek Peransuransian 

Aspek peransuransian yang biasanya terdapat dalam kontrak konstruksi adalah 

asuransi yang mencakup seluruh proyek termasuk jaminan kepada pihak ketiga 

dengan masa pertanggungan selama proyek berlangsung. Jenis asuransi umumnya 

dikenal dengan istilah contractor’s all dan third party liability assurance (CAR 

dan TPL). Biasanya penerima manfaat (beneficiary) dari asuransi ini adalah 

pengguna jasa tetapi yang membayar premi adalah penyedia jasa. Besarnya nilai 

premi ini dapat saja tercantum secara khusus dalam daftar bill of quantity (B0Q). 
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Asuransi jenis lainnya biasanya terdapat dalam kontrak adalah asuransi tenaga 

kerja dan asuransi kesehatan.
76

 

 

Menurut paham ekonomi, asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan 

(proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan peristiwa 

yang tidak diduga sebelumnya (fortituous event).
77

 

 

f. Aspek Sosial Ekonomi  

Aspek sosial ekonomi tidak jarang terdapat atau dipersyaratkan didalam kontrak 

konstruksi sebagai syarat-syarat kontrak. Diantara aspek sosial ekonomi adalah 

keharusan menggunakan tenaga kerja tertentu, menggunakan bahan-bahan 

bangunan/material serta peralatan yang diperoleh didalam negeri dan dampak 

lingkungan. Hal ini dilakukan untuk emberikan lapangan kerja bagi masyarakat 

dilingkungan sekitar proyek sehingga tidak menimbulkan kecemburuan social 

karena mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain.
78

 

 

Dampak lingkungan juga harus diatur dalam kontrak konstruksi. Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 telah mensyaratkan bahwa aspek lingkungan harus 

merupakan salah satu uraian yang sekurang-kurangnya harus terdapat dalam suatu 

kontrak konstruksi, yaitu Pasal 22 ayat (2) butir (m). Selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 23 ayat (1) butir (m) hal ini juga diatur 

bahkan dirinci apa saja yang harus termuat dalam aspek lingkungan ini.
79
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g. Aspek Administrasi 

Aspek administrasi didalam kontrak konstruksi antara lain keterangan mengenai 

para pihak, laporan keuangan, surat korespondensi dan hubungan kerja antara 

pihak. Keterangan para pihak seharusnya tercantom secara jelas dalam suatu 

kontrak. Apabila para pihaknya adalah perusahaan, maka identitas perusahaan 

tersebut harus jelas. Laporan kemajuan pekerjaan perlu diatur dalam tata cara 

beserta format yang baku dan periode pelaporan. Hal ini perlu untuk memantau 

kemajuan pekerjaan dibidangkan dengan rencana/jadwal pelaksanaan. 

Korespondensi diperlukan untuk tertib administrasi mengenai informasi antara 

para pihak agar semuanya dapat didokumentasikan. Hubungan kerja antara 

penyedia jasa dan penggua jasa adalah penetapan nama orang/badan yang 

mewakili pengguna jasa di lapangan.
80

 

 

C. Hukum Jasa Konstruksi 

1. Pengertian Hukum Jasa Konstruksi 

 

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan 

konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa 

dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang 

perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang 

bukan berbentuk badan hukum.   

 

Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat 

melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi 
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sederhana, dan yang berbiaya kecil.
81

 Sedangkan pekerjaan konstruksi yang 

berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar 

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau 

badan usaha asing yang dipersamakan. 

 

Selanjutnya pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk: 

(1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk 

mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan 

hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 

(2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin 

kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak 

dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. 

 

Penyelengaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia telah diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi hukum kontrak, undang-

undang ini cukup lengkap mangatur pengadaan jasa konstruksi.
82

  

 

2. Aspek Hukum Dalam Jasa Konstruksi 

Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum :  

a. Keperdataan  
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Menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak 

pekerjaan jasa konstruksi, yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, 

sertifikasi dan harus merupakan kelengkapan hokum para pihak dalam 

perjanjian. 

b. Administrasi Negara 

Menyangkut tantanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi 

proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang konstruksi. 

c. Ketenagakerjaan 

Menyangkut tentang aturan ketenagakerjaaan terhadap para pekerja pelaksana 

jasa konstruksi. 

d. Pidana 

Menyangkut tentang tidak adanya sesuatu unsur pekerjaan yang menyangkut 

ranah pidana. 

 

3. Unsur-Unsur Hukum Jasa Kontruksi  

a. Para pihak dalam pekerjaan konstruksi yaitu terdiri dari : 

 

1) Pengguna Jasa; 

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi 

tugas atau pemilik pekerjaa atau proyek yang memerlukan layanan jasa 

konstruksi. Pihak pengguna jasa sering juga disebut sebagai pemberi 

tugas, yang memborongkan, pemimpin proyek, dan lain-lain. 

2) Penyedia jasa; 

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan 

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Pihak penyedia jasa 
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sering juga disebut sebagai kontraktor, pemborong, rekanan, dan lain-

lain. Penyedia jasa terdiri dari; perencana konstruksi, pelaksana 

konstruksi dan pengawas konsruksi. 

 

b. Pengikatan Para Pihak 

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan 

prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan 

cara pelelangan umum atau terbatas. Kewajiban pengguna jasa dalam 

pengikatan yaitu menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa 

yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta 

dapat dipahami. Dan menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai 

hasil pelaksanaan pemilihan.  

 

c. Kontrak Kerja Konstruksi 

Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Menurut Pasal 1 

Ayat (8) UUJK, Kontrak kerja kostruksi merupakan keseluruhan dokumen 

yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.  

 

Suatu kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian 

mengenai (a) para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak, (b) rumusan 

pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai 

pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan, (c) masa 

pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 

yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa, (d) hak dan kewajiban yang setara, 
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memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan 

kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia 

Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya 

melaksanakan layanan Jasa Konstruksi, (e) penggunaan tenaga kerja konstruksi, 

memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat,  

 

(f) cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam 

melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya 

jaminan atas pembayaran, (g) wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung 

jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

diperjanjikan, (h) penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara 

penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan, (i) pemutusan Kontrak Kerja 

Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang 

timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak, (j) keadaan 

memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan 

kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak,  

 

(k) Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa 

dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu 

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan, (l) pelindungan pekerja, memuat 

ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja serta jaminan sosial, (m) pelindungan terhadap pihak ketiga selain 

para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu 

peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau 

kematian, (n) aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 
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ketentuan tentang lingkungan, (o) jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung 

jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau 

akibat dari Kegagalan Bangunan, dan (p) pilihan penyelesaian sengketa 

konstruk.
83

  Selain ketentuan tersebut, Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat 

kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
84

  

 

Kontrak kerja konstruksi juga harus memuat ketentuan tentang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual yang mencakup kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan 

kesepakatan dan pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan 

yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten dan undang-undang 

tentang hak paten. Kontrak kerja konstruksi juga dapat memuat kesepakatan para 

pihak tentang pemberian insentif, dimana insentif ini dapat berupa uang atau 

bentuk lainnya. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa 

atas prestasinya, antara lain kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal 

daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang 

dipersyaratkan.
85

 

 

4. Asas-Asas  Hukum Jasa Kontruksi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan dalam 

Bab II Pasal 2 bahwa pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran 

dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, 
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kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, 

pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. 

 

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya 

dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi 

berbagai kewajiban guna memperoleh haknya, Asas manfaat mengandung 

pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan 

tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai 

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan 

bagi kepentingan nasional. 

 

Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna 

jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang 

berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

bermanfaat tinggi, asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang 

menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban 

kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas 

ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain 

dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan 

kerja pada penyedia jasa. 
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5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak  Jasa Konstruksi 

Setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pasti menimbulkan hak 

dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak 

merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. 

Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna 

jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak memiliki hak 

dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas dan merupakan prestasi yang 

harus dilakukan. 

 

Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, 

sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam UUJK, 

kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup: 

a. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat 

ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; 

b. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan 

pemilihan; 

c. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. 

 

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup : 

a. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk 

disampaikan kepada pengguna jasa; 

b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

 

Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima 

imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang 

dimaksud merupakan dokumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan 
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oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan 

sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
86

 

 

Kontrak pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah merupakan perikatan antara 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa. Jika mengacu 

pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah dan karenanya 

berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang 

bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam 

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam 

melaksanakan kontrak, meliputi: 

 

a. Hak dan kewajiban PPK : 

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

penyedia; 

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 

3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam 

kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; 

4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan kontrak. 
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 Mohammad Amari dan Mulyana Asep N., Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif 

Tindak Pidana Korupsi, (Semarang : Aneka Ilmu, 2010), hlm. 107. 
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b. Hak dan kewajiban Penyedia : 

1. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan  

harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 

2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana 

dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

kontrak; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK; 

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan 

dalam kontrak; 

5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 

6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 

7. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai 

untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan 

dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan 

penyedia. 

 

6. Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi 

 

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha jasa konsultansi konstruksi, usaha 

pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masing-

masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan 

pengawas konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa 

perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau 
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bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan 

penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. 

 

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. 

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 21 Ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan 

pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang 

berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) selaku perencana konstruksi atau 

pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya.  

 

Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan yang berteknologi tinggi atau yang 

berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan 

terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Bidang usaha jasa konstruksi 

mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau 

elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. 

Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bentuk 

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan bidang usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang 

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan 

berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap 

ilmu pengetahuan mempunyai idealitas masing-masing, sehingga masih akan ada 

perbedaan.
87

 

  

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif 

adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder belaka.  Dipilihnya metode penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran atau uraian secara rinci, sistematis dan menyeluruh serta 

menganalisanya mengenai Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan 

Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (power 

house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi (studi pada Perjanjian antara PT 

Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri). 
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali 

Press. 2001), hlm 1. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif. 

Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga 

penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan 

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
88

 Hal ini 

disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan 

menggunakan berbagai sumber data sekuder seperti KUHPerdata dan Undang-

Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjadi acuan dalam 

Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan 

Pembangkit Tenaga Listrik (power house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi 

(studi pada Perjanjian antara PT Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri) 

  

C. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah  pendekatan 

secara yuridis normatif, yaitu normatif disini maksudnya adalah bahwa penelitian 

hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan 
89

 

 

Metode pendekatan tersebut dipergunakan dalam penelitian ini mengenai kajian 

yuridis atas perjanjian pekerjaaan mekanikal elektrika pembangunan pembangkit 

tenaga listrik ditinjau dari hukum jasa konstruksi. Karena permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian mengenai Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan 

                                                           
    

88
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra 

Abadi,2004),hlm. 50. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14. 
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Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (power 

house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi (studi pada Perjanjian antara PT 

Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri). 

 

D. Data dan Sumber Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Penelitian hukum sangat diperlukan sumber data yang dapat menjadi pedoman 

dalam membuat sebuah penelitian tersebut, agar sebuah penelitian menjadi 

bernilai dan dipercaya kemurniannya. Berkaitan dengan hal itu, sumber data yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi:  

1) Data hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen.
90

 Yang antara lain meliputi: 

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

b. Peraturan  Pemerintah  No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Pembinaan Jasa Konstruksi 

c. Peraturan Pemerintah  No. 59/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah  No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  

d. Peraturan Pemerintah  No. 92/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah  No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran 

Masyarakat Jasa Konstruksi 

e. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya 

f. Kepmen KIMPRASWIL No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah  
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008) hlm. 52. 



67 

 

g. Surat Edaran Menteri PU No.08/SE/M/2006 perihal Pengadaan Jasa 

Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006 

h. Peraturan Menteri PU  No. 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan 

Perusahaan Jasa Konstruksi Asing 

2)  Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  

mengenai bahan hukum primer, yang antara lain meliputi literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan perjanjian pekerjaan mekanikal dan 

elektrikal yang difokuskan sesuai dengan permasalahan.91 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif , pengumpulan data yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

pengumpulan literatur sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder dari 

berbagai bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-buku, peraturan-

peraturan, juga dari majalah dan media-media elektronik seperti internet dan 

sebagainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam Kontrak 

Kerja Konstruksi Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit 

Tenaga Listrik (power house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi (studi pada 

Perjanjian antara PT Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri).
92
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 Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1994), hlm. 13. 
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F. Metode Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, metode selanjutnya dilakukan pengolahan 

data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan data 

yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 

sudah sesuai dengan masalah; 

2) Klasifikasi data 

yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah 

ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, 

sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan; 

3) Sistematika data 

 yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan 

sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sitematis dengan  maksud 

untuk memudahkan dalam menganalisis data tentang Kontrak Kerja 

Konstruksi Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit 

Tenaga Listrik (power house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi (studi 

pada Perjanjian antara PT Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri).  

 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu 
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kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum 

yang dijadikan rujukan dalam  menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi 

obyek kajian.
93

 Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik 

kesimpulan terhadap permasalahan Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan 

Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (power 

house) Ditinjau Dari Hukum Jasa Konstruksi (studi pada Perjanjian antara PT 

Hutama Karya dan  PT Fika Abadi Mandiri). 
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 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 59. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perjanjian PT. Hutama Karya dan PT. Fika 

Abadi Mandiri tentang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal pada Proyek 

Pembangunan Power House Pelindo II, Panjang, Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hubungan kontraktual dimulai dengan suatu kesepakatan antara subyek 

hukum dengan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Mekanikal dan 

Elektrikal pada Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (Power 

House). Wujud prestasi yang wajib dipenuhi oleh subyek hukum dalam 

perjanjian ini yaitu untuk memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu 

yang dimana PT Hutama Karya memberikan sesuatu berupa penyerahan 

pekerjaan dan PT Fika Abadi Mandiri berbuat sesuatu berupa pelaksanaan 

pekerjaan sampai dengan selesai berupa sebuah bangunan Pembangkit 

Tenaga Listrik (Power House).  

 

Aspek-aspek penting perjanjian konstruksi yang tercantum dalam perjanjian 

Mekanikal dan Elektrikal yaitu aspek perhitungan biaya yang digunakan 

menggunakan sistem fix unit price (harga satuan pasti), aspek perhitungan 

jasa dalam perjanjian menggunakan biaya ditambah jasa (cost plus fee), aspek 

cara pembayaran menggunakan hitungan prestasi pekerjaan atau pembayaran 
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atas prestasi (stage payment), dan terakhir aspek keuangan yang mana dalam 

aspek ini menjelaskan hal penting yang harus ada dalam kontrak adalah nilai 

kontrak, cara pembayaran dan jaminan. 

 

Proses pengakhiran perjanjian dari perjanjian Mekanikal dan Elektrikal diatas 

bahwasannya kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya 

ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata untuk pengakhiran 

perjanjian. Alasan dikesampingkannya pasal tersebut adalah agar pembatalan 

suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan 

melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri dan 

pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk 

memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke 

pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga. 

 

Berdasarkan perjanjian mekanikal dan elektrikal proyek pembangunan power 

house yang dibuat pada Tahun 2013 tersebut, dasar hukum yang digunakan 

pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut 

sesuai dengan syarat wajib kontrak kerja konstruksi yang ada pada Undang-

Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Apabila dilihat 

dari sisi hukum Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan Perjanjian Mekanikal dan 

Elektrikal dengan mengacu pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2017 perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Hutama Karya dan PT. 

Fika Abadi Mandiri bahwa perjanjian ini telah memenuhi syarat yang wajib 

ada dalam sebuah kontrak kontruksi yang telah dijelaskan pada Pasal 47 Ayat 
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(1) huruf a sampai dengan huruf p Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan 

Pasal 1320 KUH Perdata.  

 

2. Penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi atau 

dalam hal tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak 

bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata acara 

penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Adapun tahapan penyelesaian 

sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 

2017 adalah sebagai berikut: 

a. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah 

untuk mufakat; 

b. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa 

disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi; 

c. Apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka 

penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: 

d. Mediasi; 

e. Konsiliasi, dan; 

f. Arbitrase 

g. Jika penyelesain sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja 

konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara 

penyelesaian yang dipilih 

 

Dengan demikian, semangat yang diusung dalam Undang-Undang Jasa 

Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 adalah penyelesaian secara musyawarah dan 

mufakat dengan mengutamakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. 

Dalam perjanjian PT. Hutama Karya dan PT. Fika Abadi Mandiri penyelesaian 
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sengketa dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai 

penyelesaian dalam musyawarah tersebut maka penyelesaian sengketa diserahkan 

kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang dalam hal ini telah disepakati 

dan ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Keputusan atau ketetapan yang 

dihasilkan bersifat mengikat baik tingkat pertama maupun terakhir serta tidak 

dapat dilakukan banding maupun kasasi. Penjelasan mengenai penyelesaian 

sengketa dalam perjanjian PT. Hutama Karya dan PT. Fika Abadi Mandiri 

terdapat dalam Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan ayat (6). 

 

B. Saran 

Adanya kekurangan dalam perjanjian Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan 

Proyek Pembangkit Tenaga Listrik (Power House) yaitu tidak adanya pasal 

tentang definisi, yang sesungguhnya pasal definisi dalam suatu kontrak perjanjian 

sangatlah penting dan sangat dipertimbangkan. Sesuai dengan syarat-syarat umum 

Fidic 1987 yang berisi 25 uraian, dalam pasal ini diberikan definisi kata-kata atau 

istilah yang mempunyai arti khusus. Dengan demikian baik Penyedia Jasa dan 

Pengguna Jasa mempunyai pengertian yang sama mengenai suatu kata atau 

ungkapan. Hal ini sangat penting untuk menghindari suatu sengketa dikemudian 

hari. 
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