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ABSTRAK 

 

PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN RAYA 

 

( Studi pada PT RINDANG TIGA SATU PRATAMA) 

 

Oleh 

 

AKHMAD NOPRIANSYAH M 

 

 

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,  

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,dan layanan jasa konsultasi 

pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak 

kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang  perseorangan atau badan 

hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang 

memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah 

orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa 

konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan 

Kontrak Kerja Konstruksi. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 

pertama, pelaksanaan perjanjian  konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu Pratama 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan 

Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang dan kedua, 

Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan 

Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang. 

 

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data menggunakan 

studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang 

telah diolah kemudian dianalisis  dengan menggunakan cara analisis deskriptif 

kualitatif. 

 

 



ii 

 

 

AkhmadNopriansyah 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, Pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat 

Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan 

Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang dapat disimpulkan 

bahwa isi dari perjanjian pekerjaan konstruksi pada penelitian ini telah sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang 

kontrak jasa konstruksi yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan  Pasal 47 UU Jasa 

Konstruksi sehingga kontrak kerja konstruksi ini memenuhi syarat sah perjanjian 

serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, Hubungan hukum 

kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat 

Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dibuktikan dengan adanya 

perjanjian pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-

Simpang Pematang-Pematang Panggang yang sesuai dengan Buku III 

KUHPerdata tentang ketentuan perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

 

Kata Kunci :Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Kerja Konstruksi 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum 

kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Belanda. Setelah 

Indonesia merdeka, banyak tenaga bangsa Belanda seperti tenaga teknik, profesor, 

guru, direktur perusahaan, dan arsitek, kembali ke negaranya. Hal ini 

menyebabkan posisi ini harus diisi oleh orang Indonesia. Pada periode ini terjadi 

ketidakstabilan perekonomian Indonesia, tidak tersedia dana yang cukup untuk 

perkembangan, kecuali hanya untuk pekerjaan rehabilitasi dengan bantuan asing.
1
 

 

Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pembangunan yang memberikan titik 

awal kebangkitan jasa konstruksi nasional. Seiring berjalannya waktu, 

dilakukanlah pembenahan dalam program pembangunan maupun pelaksanaannya. 

Merupakan sebuah ironi bahwa kontrak-kontrak jasa konstruksi belum ada acuan 

yang baku. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa 

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2
 

 

                                                           
1
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet 4, (Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti 2000), hlm. 586 
2

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2017 
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Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa 

konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik 

lainnya. 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, berhasilnya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap 

lapisan masyarakat.
3

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang 

pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan 

berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam 

penyelenggaran pekerjaan konstruksi.  

 

Jasa konstruksi merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya pembangunan 

di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran 

guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.
4

Jasa konstruksi diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dimana Undang-Undang Jasa 

Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk hukum nasional yang luar biasa 

karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur 

secara lengkap. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, 

pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai 

pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa 

konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau 

badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah 

                                                           
3
FX Djumadi, Perjanjian Pemborongan, cet 3, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm 1 

4
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 585 
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pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, 

dimana menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi bahwa:  

“Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur 

hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi.”  

 

Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi 

yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar tersebut dapat diwujudkan 

dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat 

kompleksitas, besaran biaya, atau fungsi bangunan, yang dituangkan dalam 

perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
5
 Penyedia jasa terdiri 

atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. 

Layanan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dilakukan oleh tiap-tiap 

penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. Layanan jasa 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi 

dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi 

canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu 

pekerjaan konstruksi. 

 

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 597 
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mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berbeda dengan 

perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu 

perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan adanya 

hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian 

merupakan sumber perikatan. 

 

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 penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
6
.Kontrak 

pekerjaan konstruksi merupakan perjanjian timbal balik, karena kontrak tersebut 

memberikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. 

 

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

juga mengatur 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
 

                                                           
6

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

Grafika,2009), hlm.5 
7
Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih,Perancangan Kontrak & Memorandum of 

Understanding (MoU),(Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 23. 
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Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, fungsi-fungsi perancangan, 

pemasangan, dan operasional dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh berbagai 

pihak yang berbeda. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan 

berbagai fasilitas infrastruktur yang disertai dengan kemajuan teknologi 

konstruksi, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, 

perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak yang terlibat 

dalam kontrak konstruksi. Hal ini seringkali tidak dapat dihindari. Perselisihan 

yang timbul dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi perlu diselesaikan 

sejak dini dan memuaskan bagi semua pihak. Sehingga menjadi persengketaan 

dan berakibat pada penurunan kinerja pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan. 

Namun, ada beberapa faktor yang sangat berpotensi menjadi penyebab sengketa 

dalam pekerjaan konstruksi, faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga aspek, 

yaitu: 

a. Mutu: Produk akhir pekerjaan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan.  

b. Waktu: Pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan yang telah 

ditentukan, penyerahan proyek tidak boleh melewati batas waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Anggaran : Pekerjaan harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi 

anggaran. 

 

Ketiga aspek tersebut disebut juga Triple Constraint. Bila terjadi perselisihan atau 

sengketa dalam jasa konstruksi, ada dua jalur yang lazim dipakai untuk 
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menyelesaikannya: melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

secara sukarela para pihak yang bersengket.
8

 Penyelesaian sengketa jasa 

konstruksi  di luar pengadilan dapat menggunakan jasa pihak ketiga atau biasa 

disebut mediator, yang di sepakati oleh para pihak yang bersengketa. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi antara PT Rindang Tiga 

Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Jalan Terbanggi Besar Simpang Pematang Pematang Panggang 

dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bujung Tenuk  Simpang Pematang IA 

(KM.122 & KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi 

antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan kontrak kerja 

yang termuat dalam peraturan perundangan terkait. Pekerjaan konstruksi ini 

merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang berlaku dan mengikat 

kedua belah pihak sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 

21 April 2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah 

Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-IA/IV/2010 . 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menulis tentang “PERJANJIAN KERJA 

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN RAYA ( Studi pada PT RINDANG 

TIGA SATU PRATAMA).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
8
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
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1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu 

Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang 

Panggang ? 

2. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang 

Panggang ? 

 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum keperdataan 

khususnya hukum perdata ekonomi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai isi kontrak kerja  

sesuai atau tidak dengan yang termuat di dalam Undang-Undang Jasa 

Konstruksi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara lengkap mengenai kontrak kerja 

dan pelaksanaan sesuai atau tidak dengan ketentuan penyelenggaraan yang 

ada dalam Undang-Undang dan peraturan terkait. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan dan memperluas wawasan, khususnya ilmu dibidang hukum 

keperdataan ekonomi yang berkenaan dengan hukum jasa konstruksi. 

2. Kegunaan Praktis 

1. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang pentingnya prinsip hukum dalam perjanjian jasa konstruksi, 

khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya para 

pelaku usaha yang terkait dengan jasa konstruksi yang membutuhkan 

informasi tentang kontrak kerja pada pekerjaan konstruksi sesuai atau tidak 

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi pada suatu kontrak kerja konstruksi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Jasa Konstruksi 

1. Sejarah Jasa Konstruksi 

Sejarah perkembangan jasa konstruksi di Indonesia modern dimulai sejak 

proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Tingkat perkembangan jasa konstruksi 

sangat bergantung pada tingkat pembangunan yang dicanangkan pemerintah, 

terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur yang 

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas fasilitas kepentingan 

umum. Dunia konstruksi berkembang lebih baik, saat pemerintahan orde lama 

memulai proyek prostisius guna mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara 

lain di dunia. Berikut akan dijelaskan perkembangan industri jasa konstruksi di 

Indonesia yang di bagi 5 (lima) periode yaitu : 

1. Periode 1945-1950 

Pada 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), karena nya 

dalam periode ini belum tumbuh pembangunan atau industri jasa konstruksi. 
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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).
9
 

2. 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.  

3. Periode 1960-1965 

Pada masa ini pembernahan dalam program pembangunan maupun dalam 

pelaksanaannya. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang 

politik, ekonomi. Lembaga pemerintah mulai melakukan pembangunan yang 

memberikan titik awal kebangkitan Jasa Konstruksi Nasional. Pada saat Indonesia 

mulai membangunan yaitu pada awal 1965 dialami beberapa kesulitan antara lain 

teknologi, manajemen, dan tenaga terampil serta ahli padahal pembangunan tidak 

mungkin ditunda lagi.
10

 

Pada 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 

                                                           
9
Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia(PT Gramedia Pustaka 

Utama), hlm.6 
10

http/duniajasakonstruksi.blogspot.com/2011/09/sejarah-jasa-konstruksi.html diakses 

pada tanggal 21 Januari 2017 
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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. 

4. 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 

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.
11

 

5. 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. Pada tahu 

1999, Pemerintah membuat peraturan perundang – undangan baku mengenai 

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

                                                           
11

https://taramikacich.wordpress.com/2012/10/28/perkembangan-industri-jasa-konstruksi-

di-indonesia/, diakses pada tanggal 22 januari 2017 

https://taramikacich.wordpress.com/2012/10/28/perkembangan-industri-jasa-konstruksi-di-indonesia/
https://taramikacich.wordpress.com/2012/10/28/perkembangan-industri-jasa-konstruksi-di-indonesia/
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Konstruksi diikuti dengan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

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

 

a. Tahapan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 

Penyelenggaran pekerjaan kosnstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan 

melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan penyelesaian. Penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keselamatan kerja dan 

keamanan dalam bekerja . 

 

Penyelenggaraan pekerjaan konstuksi wajib memenuhi ketentuan tentang 

keteknikan, ketenagakerjaan, dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan 

untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib 

penyelenggaraan konstruksi.  

Tahapan-tahapan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan 

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi 

kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. 

Perencanaan pekerjaan konstruksi wajib didukung dengan ketersediaan 

lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi 

yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan. 

Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang 

meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil 

penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. 
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Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil 

pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
12

 

2) Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasan 

Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi 

meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil 

akhir pekerjaan. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi 

harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, 

peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan atau komponen 

bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta 

pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan 

pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan 

tepat waktu. Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas 

penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat 

jumlah dan tepat waktu. Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan 

atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
13

 

 

 

 

 

                                                           
12

Pasal 25 dan 27 PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
13

Pasal 28 dan 29 PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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B. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi 

Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana 

konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan 

cara yaitu sebagai berikut : 

1. Pelelangan Umum 

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan 

pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) 

media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat 

luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 

mengikutinya.
14

  Dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 

a. Pengumuman 

b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan 

c. Pemberian penjelasan 

d. Pemasukan dokumen penawaran 

e. Pembukaan dokumen penawaran 

f. Evaluasi penawaran 

g. Evaluasi kualifikasi 

h. Pembuktian kualifikasi 

i. Pembuatan BA Hasil Pelelangan 

j. Penetapan pemenang 

 

                                                           
14

Pasal 1 ayat (1) PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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2. Pelelangan Terbatas 

Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti 

oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya 

diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, 

sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi 

untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan 

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pemilihan penyedia jasa dengan 

cara pelelangan terbatas, dilakukan untuk pekerjaan yang mempunyai risiko 

tinggi dan atau mempunyai teknologi tinggi. 

Adapun tata cara pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan terbatas terdiri 

dari:
15

 

a. Pengumuman prakualifikasi; 

b. Pemasukan dokumen prakualifikasi; 

c. Evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek; 

d. Undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek; 

e. Penjelasan; 

f. Pemasukan penawaran; 

g. Evaluasi penawaran; 

h. Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas 

dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau 

harga terendah; 

i. Pengumuman calon pemenang; 

                                                           
15

Pasal 6 ayat (1) PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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3. Pemilihan Langsung 

Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana 

berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :
16

 

1. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang 

masih memungkinkan untuk mengadakan proses pemilihan langsung; 

2. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 

teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat 

terbatas; 

3. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan negara yang ditetapkan oleh presiden; dan atau 

4. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : 

a. Untuk kepentingan pelayanan umum; 

b. Mempunyai risiko kecil; 

c. Menggunakan teknologi sederhana; dan atau 

d. Dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan 

usaha kecil. 

Tata cara pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

terdiri dari :
17

 

a. Undangan; 

b. Penjelasan; 

c. Pemasukan penawaran; 

d. Evaluasi penawaran; 

                                                           
16

Pasal 11 ayat (1) PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
17

Pasal 11 ayat (3) PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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e. Dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan 

f. Penetapan pemenang. 

4. Penunjukan Langsung 

Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara 

penunjukan langsung berlaku untuk: 

a. Keadaan tertentu 

b. Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak 

lain yang telah mendapat lisensi. 

Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi terdiri 

dari: 

1. Undangan; 

2. Penjelasan; 

3. Pemasukan penawaran; 

4. Negosiasi; 

5. Penetapan pemenang. 

2. Hukum Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam 

sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku II yang 

mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. 

Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam 

buku III tentang perikatan. 
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Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “verbintenis”. 

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.
18

 

Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, 

kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. 

Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.
19

 

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan 

tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah 

“prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang 

satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 

atau untuk tidak berbuat sesuatu.
20

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang 

perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk 

berikut, yaitu : 

1) Untuk memberikan sesuatu; 

2) Untuk melakukan sesuatu; 

3) Untuk tidak melakukan suatu tertentu. 

 

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum 

kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak 

                                                           
18

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

2000), hlm.198 
19

Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Sinar Grafika, 1999), 

hlm.313 
20

Solahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Visimedia, 2008) 



19 
 

pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak 

lain untuk menunaikan prestasi.
21

 

 

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling 

mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah 

diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 

1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa 

kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut:
22

 

1) Hanya menyangkut sepihak saja. 

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. 

3) Pengertian perjanjian terlalu luas. 

4) Tanpa menyebut tujuan. 

 

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai 

berikut : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih 

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” 

Selain itu beberapa sarjana merumuskan definisi perjanjian, yaitu : 
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M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), 

hlm. 6 
22

 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. hlm.224 
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a. Subekti 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.
23

 

b. Abdulkadir Muhammad 

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan.
24

 Berdasarkan definisi perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan 

yang menjadi unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah : 

1) Adanya pihak-pihak 

2) Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak 

3) Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda 

4) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan 

5) Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan 

6) Adanya syarat-syarat tertentu. 

b. Asas-Asas Perjanjian 

1) Asas Personalitas 

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku 

bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum 

dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata 

berbunyi : 

                                                           
23

R. Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 1 
24

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), 

hlm.78 
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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 KUHPerdata berbunyi : 

a) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; 

b) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. 

2) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah 

bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum 

atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Meskipun 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.
25

 

 

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26

 

 

 

                                                           
25

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,  (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990) 

hlm. 87 
26

Solahudin, Op.Cit, hlm. 469 
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3) Asas Konsesualitas 

Asas konsesualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat 

tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok 

perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang 

telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai 

kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka rumusan 

tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian. 

4) Asas Kekuatan Mengikat 

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) KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuat”. 

5) Asas Itikad Baik 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad 

baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif. 

c) Syarat Sah Perjanjian 

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah dipenuhi 4 syarat seperti yang 

ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu pokok persoalan tertentu; 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Dua syarat yang pertama yaitu poin (a) dan poin (b) dinamakan syarat subjektif, 

dikarenakan mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau subjek yang 

mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu poin (c) dan poin (d) 

dinamakan syarat objektif, dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek 

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

1. Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai 

hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
27

 

2. Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat 

suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang 

yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.
28

 

3. Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa 

yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 

perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus 

ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan 

pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh 

Undang-Undang.
29

 

4. Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini 

dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu 
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R.Soebekti. Op.Cit, hlm.17 
28

ibid 
29

Ibid, hlm.19 
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adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang 

termaksud.
30

 

d) Akibat Perjanjian 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal 

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut: 

1) Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang Membuatnya 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak 

yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa 

akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang 

terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. 

2) Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian
31

 

Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih 

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian 

tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Berikut 

ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu : 
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Ibid  
31

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian,( Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165 
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a) Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan 

Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam 

pelaksanannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila 

tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian 

(Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata) dan salah satu pihak 

dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330 sampai 

dengan 1331 KUHPerdata).  

b) Perjanjian yang Batal Demi Hukum 

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut 

tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat 

obyektif dari sahnya suatu perikatan. 

e) Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak 

Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap 

individu orang perorangan tertentu saja: dan disebut mutlak jika kebatalan 

tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. 

Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun 

tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak. 

f) Jenis Perjanjian 

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria 

masing-masing, yaitu :
32
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
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1) 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 KUHPerdata) 

dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata). 

2) 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 KUHPerdata serta jumlahnya tidak 

terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat. 

3) Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban 

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

perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam 

jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. 

4) 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 
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kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus 

dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. 

3. Aspek-Aspek Yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi Dan Bentuk-

Bentuk Kontrak Konstruksi 

a. Aspek-Aspek Dalam Kontrak Konstruksi  

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan 

hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak jasa konstruksi dibuat secara 

terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak 

kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan 

pekerjaan pengawasan. 

 

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian konstruksi terdiri dari 

pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau 

badan seperti pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan 

layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan 

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
33

 

Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29/2000, kontrak kerja konstruksi 

dibedakan berdasarkan :
34
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Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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Pasal 23 Ayat (6) PP No 29 /2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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1) Bentuk imbalan, yang terdiri dari lump sum, harga satuan, biaya tambah 

imbalan jasa, gabungan lump sum  dan harga satuan, atau aliansi; 

2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari tahun 

tunggal, atau tahun jamak; 

3) Cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu sesuai kemajuan pekerjaan atau 

secara berkala. 

 

Suatu kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup mengenai:
35

 

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, lumpsum dan batasan waktu pelaksanaan. 

c) Masa pertanggungan, memuat jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 

yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa; 

d) Hak dan kewajiban, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa 

konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan 

serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta 

kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi; 

e) Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan 

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 pemutusan kontrak 

kerja konstruksi 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 (force majure), memuat ketentuan tentang kewajiban 

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas kegagalan bangunan dan jangka 

waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; 

k) Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa 

dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan; 

l) Perlindungan kerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;  

                                                           
35

Pasal 23 Ayat (1) PP No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 
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m) Perlindungan 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 

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; 

p) Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. 

 

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.
36

 

 

Suatu kontrak konstruksi mengandung aspek-aspek seperti Aspek Teknis, Hukum, 

Administrasi Keuangan/Perbankan, Perpajakan, dan Sosial Ekonomi.
37

 

Kebanyakan pelaku industri jasa konstruksi, baik Penyedia Jasa atau Pengguna 

Jasa yang notabene kebanyakan orang tekhnik (para insinyur), hanya 

memperhatikan aspek-aspek lainnya dalam melaksanakan kontrak.  
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http://www.hukumproperti.com/2011/06/30/kontrak-kerja-konstruksi/ diakses pada 

tanggal 23Januari 2017. 
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 NazarkhanYasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2006) hlm. 82 
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1) Aspek Teknis 

Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian para pelaku industri jasa konstruksi, 

seolah-olah apabila aspek ini berhasil dilaksanakan proyek tersebut dianggap 

berhasil/sukses. 

Pada umumnya aspek-aspek teknis yang tercakup dalam dokumen kontrak 

adalah sebagai berikut
38

: 

a) Syarat-syarat Umum Kontrak (General Condition of Contract) 

b) Lampiran-lampiran (Appendices); 

c) Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of 

Contract/Condition of    Contracts-Particular); 

d) Spesifikasi Teknis (Technical Spesification); 

e) Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawings). 

Aspek teknis dibagi beberapa bagian, yaitu : 

a) Lingkup Pekerjaan (Scope of Works); 

b) Waktu Pelaksanaan (Construction Period); 

c) Metode Pelaksanaan (Construction Method); 

d) Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule); 

e) Metode Pengukuran (Method of Measurement); 

2. Aspek Hukum 

Seluruh dokumen kontrak terutama kontrak/perjanjian itu sendiri adalah 

hukum. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang 

dibuat secara sah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 
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Namun ini adalah beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak 

hukum yang cukup luas atau serius, yaitu
39

: 

a. Penghentian Sementara Pekerjaan (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. 

b. 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. 

c. Ganti Rugi Keterlambatan (Liquidity Damages) 

Ganti rugi keterlambatan pekerjaan per hari 1% dan ganti rugi maksimum 

adalah 5%, artinya keterlambatan maksimum adalah 50 hari. 

d. 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 kontrak tersebut. 
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Lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan harus ditetapkan dengan tegas 

sesuai ketentuan UU No.2/2017 Pasal 88 dan PP No.29/2000 Pasal 49 ayat 1. 

e. 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) 

f. Hukum yang Berlaku (Governing Law) 

Yang dimaksud disini adalah hukum negara mana yang berlaku bagi kontrak 

tersebut.
40

 Hukum yang berlaku harus dicantumkan dalam kontrak untuk 

mengantisipasi apabila timbul perselisihan/sengketa. 

g. 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. 

h. 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. 

3. Aspek Keuangan/Perbankan 

Aspek-aspek Keuangan/Perbankan yang penting dalam suatu kontrak 

konstruksi antara lain adalah: 

a. Nilai Kontrak (Contract Amount)/Harga Borongan 
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NazarkhanYasin, Mengenal Kontrak Konstruksidi Indonesia,(Jakarta: PT Gramedia 
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b. Cara Pembayaran (Method of Payment) 

c. Jaminan-jaminan (Guarantee/Bonds) 

Jaminan-jaminan yang biasanya harus disediakan oleh Penyedia Jasa adalah: 

a. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) 

b. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) 

c. Jaminan Perawatan Atas Cacat (Defect Liability Bond) 

Sedangkan jaminan yang dapat diberikan oleh pihak Penggunan Jasa adalah 

Jaminan Pembayaran
41

 (Payment Guarantee). 

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
42

 : 

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 
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Monik Bey, Mewaspadai Bentuk-bentuk Jaminan dalam Kontrak Konstruksi dikaitkan 

dengan Undang-Undang Perbankan dikutip dalam Buku Nazarkhan Yasin. 
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Pustaka Utama, 2006) hlm. 95 
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5) Jumlah uang yang dijamin bank 

6) Tanggal mulai berlaku dan berakhir 

7) Penegasan batas waktu pengajuan klaim 

8) Menurut pasal 1831 KUHPerdata, 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. 

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 
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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. 

4. Aspek Perpajakan 

Dalam suatu kontrak konstruksi terkandung aspek perpajakan, terutama yang 

berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari Penyedia Jasa, baik 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh). Sehubungan 

dengan PPN ini, sering kali timbul masalah, bahkan sampai menjadi sengketa 

yang disebut sengketa pajak, karena kadang-kadang Penyedia Jasa tidak 

menyetorkan PPN yang dipungut dari Pengguna Jasa ke kas Negara atau Bank 

persepsi. Hal ini mengakibatkan Pengguna Jasa mengalami kesulitan saat 

mengajukan pemotongan restitusi pajak.Implikasi  Peraturan Pemerintah No. 

140 Tahun 2000 untuk meningkatkan efektivitas Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari jasa konstruksi, Pemerintah telah mengatur kembali 

pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yaitu 

dengan ditetapkannya PP No. 140 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya 

berupa Keputusan Menteri Keuangan No.559/KMK.04/2000 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 
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5. Aspek Perasuransian 

Salah satu aspek yang biasanya terdapat dalam kontrak konstruksi adalah 

asuransi yang harus mencakup seluruh proyek termasuk jaminan kepada pihak 

ketiga dengan masa pertanggungan selama proyek berlangsung
43

. Jenis 

asuransi ini umum dikenal dengan istilah Contractor’s All Risk&Third Party 

Liability Assurance (CAR & TPL). Biasanya peneriman manfaat (beneficiary) 

dari Asuransi ini adalah Pengguna Jasa/Pemilik tapi yang membayar premi 

Asuransi adalah Penyedia Jasa.Jenis Asuransi lain yang biasanya terdapat 

dalam kontrak adalah Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) dan Asuransi 

Kesehatan (ASKES).  

Menurut paham ekonomi, asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan 

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

yang tidak diduga sebelumnya (fortituous event).
44

 

Ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi: 

a. Penanggung (insurer), yang memberikan proteksi 

b. Tertanggung (insured), yang menerima proteksi 

c. Peristiwa (accident) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya,  

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian 

d. Kepentingan (interest) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami 

kerugian disebabkan oleh peristiwa itu. 
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Dalam asuransi khususnya asuransi kerugian, ada 4 (empat) prinsip utama 

yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), jaminan atas 

ganti rugi (indemnity), kepercayaan (trustful), dan itikad baik (atmost 

goodfaith), dimana konsekuensi wajar dari prinsip di atas adalah adanya 

Pengalihan Hak (Subrogation) dan Pelepasan hak milik (abandonment). 

Jenis asuransi yang dinilai cukup komprehensif dalam industri konstruksi 

adalah asuransi CAR (Contractor’s All Risk), asuransi ini memungkinkan 

Penyedia Jasa memperoleh nilai pertanggung dari perusahaan asuransi untuk 

berbagai jenis resiko sekaligus dalam satu paket polis. 

6. Aspek Sosial Ekonomi 

Dalam suatu kontrak konstruksi tidak jarang terdapat aspek sosial ekonomi 

yang harus dimasukkan dalam kontrak/dipersyaratkan sebagai syarat-syarat 

kontrak.
45

 Diantaranya adalah keharusan menggunakan tenaga kerja tertentu, 

menggunakan bahan-bahan bangunan/material serta peralatan yang diperoleh 

di dalam negeri dan dampak lingkungan. 

Keharusan menggunakan tenaga kerja tertentu  dapat berupa keharusan 

memakai tenaga kerja yang tersedia dimana proyek tersebut berada. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja bagi orang-orang di daerah 

proyek tersebut sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena 

mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Dampak lingkungan juga harus 

diatur dalam kontrak konstruksi. 
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7. Aspek Administrasi 

Selain aspek-aspek yang telah diuraikan sebelumnya terdapat pula suatu aspek 

lain yang disebut aspek administrasi dalam suatu kontrak konstruksi, antara 

lain keterangan mengenai para pihak, Laporan Keuangan, Korespondensi, dan 

hubungan kerja sama antara para pihak. 

a. Keterangan para pihak seharusnya tercantum secara jelas dalam suatu 

kontrak. Apabila para pihaknya adalah perusahaan, maka identitas 

perusahaan tersebut harus jelas termasuk orang yang mewakili/bertindak 

untuk perusahaan tersebut. 

b. Laporan kemajuan Pekerjaan perlu diatur dalam tata cara beserta format 

yang baku dan periode pelaporan. Hal ini diperlukan untuk memantau 

kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan rencana/jadwal pelaksaan. 

c. Korespondensi diperlukan untuk tertib administrasi mengenai informasi 

antara para pihak agar semuanya dapat didokumentasikan. 

d. Hubungan kerja antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah penetapan 

nama orang/badan yang mewakili Pengguna Jasa dilapangan. Dalam hal 

ini, diatur pula hal yang sebaliknya sehubungan dengan Penyedia Jasa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penilitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
46

  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Deskriptif, 

yaitu memaparkan isi perjanjian pekerjaan konstruksi untuk memperoleh deskripsi 

lengkap yang didasarkan pada pertauran perundang-undangan yang berlaku.  

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut 

Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
47

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas 

dan rinci dalam memaparkan karakteristik perjanjian, kesesuaian antara isi 

perjanjian pekerjaan konstruksi dengan peraturan terkait serta hubungan hukum 

kontraktual kedua belah pihak. 
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C. Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, 

pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Pendekatan 

Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan 

penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah 

berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan 

masalah dalam penelitian ini.
48

 

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari 

ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah 

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
49

 

 

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari para pihak dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
50

 

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas 

skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penellitian ini yaitu Data 

Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan 

hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari: 

 

 

                                                           
48

Opcit, hlm.164  
49

Ibid, hlm.40 
50

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Rajawali Pers, 

Jakarta, 1990), hlm.11. 



41 
 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan : 

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

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2014 

c. Peraturan Presiden No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata) 

e. Kontrak Perjanjian tentang Pembangunan Jalan Raya oleh PT Rindang 

Tiga Satu Pratama. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan 

hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan 

lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data : 

 1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-

buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi yang 

akan dibahas. 

2. Studi Dokumen, Menurut Abdulkadir Muhammad, studi dokumen adalah 

pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan 

secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan 

analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan 

secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan 

penelitian ini terkait isi perjanjian pekerjaan konstruksi oleh PT Rindang 

Tiga Satu Pratama. 

 

F. Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data 

sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara : 

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan. 

3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
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4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis 

sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 

permasalahan yang diajukan. 

 

G. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif, analisis data yang dilakukan yaitu dengan membahas 

penafsiran hukum atas data yang diperoleh, kemudian menjabarkan secara rinci 

apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis. 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1.   Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga 

Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum 

dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang 

Panggang dapat disimpulkan bahwa isi dari perjanjian pekerjaan 

konstruksi pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa 

konstruksi. Hal-hal yang harus termuat dalam kontrak sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi kesemuanya tertuang pada perjanjian pekerjaan konstruksi 

yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada 

perjanjian ini tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan 

dengan berjalannya pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan. 

2.   Hubungan hukum kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Mesuji 

dibuktikan dengan adanya perjanjian pekerjaan konstruksi dalam 

Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang 

Panggang yang merupakan perjanjian khusus karena perjanjian pekerjaan 
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konstruksi memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang berkaitan dengan 

jasa konstruksi yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang 

perikatan. Perjanjian ini juga memuat tentang ruang lingkup yang 

menjelaskan bentuk imbalan yang merupakan Harga Satuan (Fixed Unit 

Price), jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pembayaran. Hak dan 

kewajiban juga tercantum dalam perjanjian pekerjaan konstruksi, dimana 

hak dan kewajiban atas pengguna jasa dan penyedia jasa merupakan hal 

yang harus ada pada setiap perjanjian konstruksi sebagai hubungan hukum 

kedua belah pihak. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi pun 

mengalami perubahan atas Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan 

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

Undang-Undang terbaru mengalami beberapa penambahan Bab dan Pasal, 

hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri jasa konstruksi 

sehingga Undang-Undang terdahulu dinilai tidak lagi sejalan dengan 

perkembanagan industri jasa konstruksi. 
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