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ABSTRAK 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN USAHA SPBU DEALER 

OWNED DEALER OPERATED(DODO) di Indonesia 

(Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.345.28 di 

Kabupaten Tulang Bawang) 

 

 

Oleh 

 

 

Vania Berlinda 

 

Menghadapi persaingan dalam bisnis retail BBM, Pertamina memperkuat jaringan 

pemasaran dengan menawarkan program kerjasama pembangunan SPBU kepada 

pengusaha swasta. Salah satu bentuk kerjasama Pertamina adalah SPBU DODO. 

SPBU ini adalah milik swasta baik lahan, investasi, maupun operasionalnya. Bila 

lokasi memungkinkan, pengusaha dizinkan untuk membuka unit usaha non-BBM 

yaitu bisnis Non-Fuel Retail di area SPBU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui syarat dan prosedur dalam pembangunan SPBU DODO, serta 

menganalisis hubungan kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama 

pengusahaan SPBU dan berakhirnya perjanjian dalam surat perjanjian kerjasama 

pengusahaan SPBU. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif 

dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Kemudian data yang 

terkumpul dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil Penelitian menunjukkan syarat mendirikan Pertamina adalah harus 

berbentuk badan hukum, memiliki akta notaris, memiliki modal berupa 

penguasaan tanah atau kepemilikan lahan beserta bukti-bukti berupa sertifikat 

tanah, surat kontrak, dan dokumen pendukung lainnya, pengusaha harus bersedia 

mengikat perjanjian dengan Pertamina, dan bersedia mengelola dan 

mengendalikan SPBU sesuai standar Pertamina. Prosedur mendirikan Pertamina 

berupa Seleksi online melalui tahap-tahap pemilihan lokasi, kesiapan finansial dan 

proses verifikasi lapangan. Berdasarkan lokasi, SPBU 24.345.28 terpilih dalam 

bentuk perjanjian Kerjasama Dealer Owned Dealer Operated (DODO) 

berdasarkan unit penjualan perhari 20-25 kl dan kesiapan finansial dalam 

pembangunan, pengelolaan serta rencana investasi sejumlah Rp.3.000.000.000,- 



 

 

 

Vania Berlinda 

(Tiga Milyar Rupiah) termasuk pembayaran initial fee sejumlah Rp.500.000.000,- 

(Lima Ratus Juta Rupiah). Dilanjutkan dengan perizinan melalui Pemerintah 

Daerah berupa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Hak Guna Bangunan 

(HGB), Surat Izin Penimbunan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), UPL dan UKL, 

N.P.W.P., dan lain-lain. SPBU 24.345.28 resmi berdiri sebagai SPBU tipe C 

dengan kapasitas tangki 130 kl, selang 18 m , minimal muka jalan 35 m
2
, lahan 

seluas 14.000 m
2
. Perjanjian kerjasama usaha SPBU DODO adalah bentuk tertulis 

dari perjanjian baku. Pertamina sebagai pihak dominan dalam menentukan isi 

perjanjian, dibuktikan dengan Pengusaha SPBU memiliki kewajiban yang lebih 

banyak dibandingkan dengan Pertamina dan pengaturan yang lebih ketat terhadap 

pengoperasian SPBU dalam bisnis BBM/BBK dan Nonfuel retail (NFR )melalui 

standar yang ditetapkan Pertamina. SPBU 24.345.28 sudah berstandar SPBU Pasti 

Pas kategori Silver. Pengusaha diwajibkan mentransfer deposit pembelian 

BBM/BBK ke rekening bank yang ditunjuk Pertamina untuk mencegah terjadinya 

kekosongan BBM/BBK di area SPBU. Besarnya minimal seharga pokok 

pembelian BBM per hari oleh SPBU. Berakhirnya perjanjian akibat wanprestasi 

ditandai dengan Pertamina memberikan somasi 14 (empat belas) hari untuk 

dilakukan pemenuhan perjanjian, apabila kewajiban tidak dilaksanakan dalam 

kurun waktu yang ditentukan maka pertamina berhak melakukan pemutusan 

perjanjian secara sepihak. Berakhirnya perjanjian akibat batas waktu perjanjian 

yaitu 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama 

 

Kata Kunci: Perjanjian kerjasama, Pengusahaan SPBU, PERTAMINA,  
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MOTTO 
 

 

Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka 

(Q.S. Ar-Rad:11) 

 

 

“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja 
maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 

( H.R. Tabrani ) 
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Q.S. Al-Baqarah:286)  

 

 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 

menyelesaikannya dengan baik”. 
( (HR. Thabrani ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut data yang didapat oleh Badan Pengatur Hilir minyak dan gas bumi 

(BPHmigas) mengenai “Konsumsi BBM Nasional” yang sudah diverifikasi tahun 

2017 yaitu pemerintah membagi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi 3 jenis 

berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 yaitu untuk Jenis 

BBM Umum (JBU) kosumsi sejumlah 21,247,119.24 L berupa Premium yang 

merupakan merek produk Pertamina berupa Perta Series (Pertalite, 

Pertamax,Pertamax Turbo), Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex), JBKP ( Jenis 

BBM Khusus Penugasan) kosumsi sejumlah 4,442,871.523 L berupa Premium, 

dan Jenis BBM Tertentu (JBT) konsumsi sejumlah 4,442,871,523 L minyak tanah 

dan minyak solar (Gasoil). Pertamina mencatat penjualan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) meningkat 4 persen sepanjang tahun 2017. Konsumsi BBM setiap tahun 

selalu mengalami peningkatan seiring bertambahnya produksi dan penjualan 

kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Sebagai Badan Usaha Milik 

Negara, Pertamina memiliki tanggung jawab dalam penyaluran dan pemasaran 

jenis-jenis BBM tersebut ke seluruh pelosok Indonesia.
1
 

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 

                                                           
       

1
 http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional diakses pada tanggal 22 maret 2018, 

pukul 18:00 wib.  

http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional
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dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi 

PN Permina dan setelah merger dengan PN Pertamin ditahun 1968, namanya 

berubah menjadi PN Pertamina. Setelah bergulirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 

1971 tentang Perusahaaan Pertambangan dan Minyak Bumi, sebutan perusahaan 

berubah menjadi PT Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina 

berubah status badan hukumnya menjadi Pertamina (Persero) pada tanggal 17 

September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2
 

 

Berkaitan dengan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pertamina, yaitu 

menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan 

turunannya, maka Pertamina memproduksi antara lain produk-produk hasil olahan 

minyak dan gas bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak (yang terdiri dari 

Minyak bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel dan minyak bahan 

bakar), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non BBM, Petrokimia, Pelumas, dan gas, 

yang terdiri dari Liqueifield Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Gas (BBG), dan 

Musicool (Pengganti CFC yang ramah lingkungan).  

 

Tanggung jawab Pertamina yang mengharuskan penyaluran keseluruh pelosok 

tanah air dan luasnya wilayah negara Indonesia yang mengharuskan. Pertamina 

bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja dalam penyaluran BBM, 

maka Pertamina bekerjasama dengan pihak penyalur bahan bakar minyak yakni 

melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan tujuan untuk 

                                                           
       

1
PT. PERTAMINA(Persero),”Sejarah PERTAMINA”,diakses dari http://www.pertamina.com  

tanggal 13 Januari 2018 pukul: 20:09 WIB 
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memberi kemudahan bagi masyarakat terutama pengguna kendaraan untuk 

mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
3
 

 

Dalam mendirikan perusahaan baru membutuhkan berbagai persiapan, dari aspek 

ekonomi maupun hukum. Dari segi ekonomi, dibutuhkan modal dan prospek 

usaha. Sedangkan dari segi hukum, diperlukan kesiapan pemenuhan dokumen 

legalitas perusahaan sesuai dengan bentuk hukum perusahaan tersebut. Untuk 

dapat bekerjasama dengan Pertamina (persero) calon mitra harus mengikuti syarat 

dan prosedur dalam mendirikan SPBU Pertamina. Calon mitra harus berbentuk 

badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan mengisi persyaratan online 

berupa penempatan lokasi SPBU calon mitra yang nantinya akan disetujui 

Pertamina, dan untuk menentukan bentuk kerjasama apa yang akan mereka 

sepakati (CODO/DODO). Semua syarat harus dipenuhi oleh calon mitra tidak 

hanya dari Pertamina, melainkan pula dokumen dari Pemerintah Daerah yang 

akan diberikan kepada Pertamina untuk melengkapi syarat dan prosedur dalam 

melakukan hubungan kontraktual. 

Kerjasama yang di tawarkan Pertamina itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni: 

1. Company Owned Dealer operated (CODO): SPBU CODO Pertamina 

merupakan SPBU sebagai bentuk kerjasama antara Pertamina dengan pihak 

pihak tertentu, antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan 

ataupun individu untuk dibangun SPBU Pertamina. Skema CODO hanya akan 

diberikan kepada calon SPBU dengan minimal omset yang ditentukan 

berdasarkan verifikasi awal. 

                                                           
       

3
 Nugraha Hendra, Perjanjian Kerjasama Antara PT Pertamina (Persero) Dengan 

Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dalam Penyaluran Dan Pemasaran 

Bahan Bakar Minyak,.dalam  Skripsi Universitas Andalas,2016 ,hlm.- 
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2. Dealer Owned Dealer operated (DODO): SPBU DODO merupakan SPBU 

bentuk kerjasama dimana lokasi dan investasi dan operasionalnya dilakukan 

seluruhnya oleh individu calon mitra, dimana pendapatan hanya berasal dari 

margin yang diberikan oleh Pertamina. 
4
 

Semenjak diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. 

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar, 

sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli 

industri migas. Di Indonesia, ada empat penyalur BBM yang menjual produknya 

di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), 

dan Total (Prancis). Pertamina dalam mengahadapi persaingan bebas khususnya 

disektor retail BBM, mulai melakukan transformasi disegala bidang. Pelaksanaan 

kerjasama dalam bentuk perjanjian Dealer Owned Dealer Operated (DODO) 

merupakan pola kerjasama baru yang melibatkan pengusaha swasta dalam  

tanggung jawab lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon 

mitra Pertamina untuk mengembangkan SPBU. Banyak sekali SPBU DODO 

dibujuk untuk berganti merek, sehingga Pertamina membuat program agar SPBU 

Pertamina dapat menjual produk lain non-BBM yang disebut dengan nama bisnis 

nonfuel retailing (NFR). Konsepnya, SPBU bukan hanya menjadi tempat 

distribusi BBM, tapi juga untuk menyebarkan barang. Pertamina juga 

menggandeng restoran-retoran junkfood untuk membuka outletnya di SPBU. 

SPBU menjajaki kerjasama dengan tenant untuk menjadi titik penyebaran 

sembako. Ritel-ritel obat atau apotek, ATM dan gas juga bisa menjadi salah satu 

                                                           
       

4
 PT PERTAMINA “Jenis SPBU”,diakses dari spbu.pertamina.com , pada tanggal 14 Januari  

2018 pukul 21:25 WIB 
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tenant di SPBU Pertamina. Sangat memungkinkan bahwa pendapatan nonfuel ini 

lebih besar dari marjin jualan bensin. 

Surat perjanjian kerjasama yang mengikat Pertamina dengan SPBU Pertamina 

merupakan perjanjian bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian 

pengusahaan SPBU sebelumnya. pada perjanjian kerjasama ini Pertamina 

menerapkan prosedur monitor yang lebih ketat, mulai dari pembangunan, 

pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU. SPBU Pertamina harus 

mematuhi standarisasi pelayanan yang ditentukan Pertamina. SPBU 24.345.28 

telah sukses mendapatkan serifikasi Pasti Pas setelah lolos audit standart 

pelayanan oleh auditor independent PT TUV Rheindland Indonesia.  

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terformat dalam bentuk baru yang 

merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, selanjutnya 

disebut BW). Hubungan kontraktual yang terjalin antara Pertamina sebagai 

produsen, dengan pengusaha SPBU sebagai pedagang perantara, berupa hak dan 

kewajiban dalam ruang lingkup kerjasama BBM dan NFR ini menghasilkan 

bentuk hukum yang perlu dikaji lebih dalam untuk menentukan karakter dari 

perjanjian ini. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis hubungan 

prakontraktual dan kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Dealer 

Owned Dealer Operated (DODO) yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi 

yang berjudul: “Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha SPBU Dealer Owned 

Dealer Operated (DODO) di Indonesia 
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(Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.345.28 di 

Kabupaten Tulang Bawang)” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan dua pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu: 

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pengusahaan SPBU dapat bekerjasama 

dengan  Pertamina (persero) dalam perjanjian kerjasama DODO?  

2. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara Pertamina dan SPBU dalam 

kerjasama Dealer Owned Dealer Operated (DODO) terhadap pengelolaan 

bisnis BBM dan Non-Fuel Retailing (NFR)? 

3. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama 

Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dengan PT Anugrah Lestari Pratama 

(SPBU 24.345.28)? 

 

C. Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. 

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perikatan, khususnya 

hukum perjanjian antara perusahaan persero dan pengusaha swasta, sedangkan 

lingkup kajian penelitian ini adalah hubungan prakontraktual, kontraktual dan post 

kontraktual yang terjadi antara kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama 

pengusahaan SPBU. 

 

 

 

 



7 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan subjektif 

 

Penelitian ini ditunjukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung. 

2. Tujuan objektif 

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis: 

a. Memahami dan menganalisis syarat dan prosedur sebelum membuat perjanjian 

kerjasama antara Pertamina dan SPBU ( PT.Anugrah Lestari Pratama). 

b. Memahami dan menganalisis hubungan kontraktual dalam perjanjian kerjasama 

yang terjadi antara Pertamina sebagai BUMN dan SPBU sebagai pengusaha 

swasta terutama dalam perjanjian BBM dan NFR. 

c. memahami dan menganalisis berakhirnya perjanjian berdasarkan syarat batal/ 

wanprestasi dan berakhirnya perjanjian akibat batas waktu perjanjian 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan 

teoritis dan praktis yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dalam 

pengembangan ilmu hukum terutama Hukum Perdata. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah: 
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a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan 

hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum keperdataan khususnya 

hukum perikatan. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian 

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan 

yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum 

perikatan dari bentuk asas kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata)  
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

 

1.  Pengertian Perjanjian 

 

Pasal 1313 KUHPerdata: 

 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.” 

Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling 

mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua 

orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. 

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.” 

 

2. Jenis Jenis Perjanjian  

a. Perjanjian timbal balik  

 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan 

kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual 

beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa-menyewa Pasal 1548 

KUHPerdata. Perjanjian jual beli hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. 

Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak 

menerima barangnya. 

 

b. Perjanjian tidak bernama  

 

Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam 

KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak 

terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang 

mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian 

pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak.
5
 

 

c. Perjanjian obligator 

Perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan 

penyerahan suatu benda kepada pihak lain. menurut KUHPerdata perjanjian jual 

beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual 

kepada pembeli fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus di 

ikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). 

d. Perjanjian kebendaan 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan 

haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban 

(oblige) pihak lain (levering, transfer), penyerahannya itu sendiri merupakan 

perjanjian kebendaan.  Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian 

jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (voorlopig 

                                                           
       

5
 Taryana Soenando, Komplikasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2011), 

Hlm.67 
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koopcontract) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian 

obligator dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan. 

e. Perjanjian konsensual  

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak telah tercapai 

persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata 

perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata) 

 

3. Syarat Sah Perjanjian 

 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian, di perlukan 4 syarat: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;  

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu pokok persoalan tertentu; 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.”  

 

 

a. Syarat subyektif  

 

a. Terjadi kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau 

melangsungkan perjanjian, dapat menimbulkan: 

a) Kekhilafan dalam perjanjian 

 

Ada dua hal pokok dan prinsipal dari rumusan Pasal 1322 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang dapat kita kemukakan: 

1) Kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian; 

2) Ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatalan perjanjian karena 

kekhilafan mengenai: 
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(a) hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

(b) orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.
6
 

 

b) Paksaan dalam perjanjian 

Pasal 1323 KUHPerdata:  

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, 

merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu 

dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan, 

tersebut telah dibuat.” 

 

Paksaan adalah bukan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian itu 

perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya jika seseorang yang lebih kuat 

memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan 

tandatangan dalam perjanjian.
7
 

c) Penipuan dalam perjanjian 

Pengertian penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata: 

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu 

muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah demikian rupa hingga terang 

dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak 

dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus 

dibuktikan.”
8
 

 

b. Adanya kecakapan dari pihak pihak yang berjanji 

 

Pasal 1329 KUHPerdata menentukan: 

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang 

menentukan bahwa iya tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap 

untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata” 

yaitu: 

 

                                                           
       

6
 Mariam Darus Badrulzaman, Komplikasi Hukum Perikatan,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti 

2001).hlm.75 

       
7
 ibid , hlm 76-77 

       
8
 ibid , hlm 77 
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a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan 

berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena 

Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami 

istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum.
9
 

b.  Syarat obyektif 

 

1). Suatu hal tertentu 

 

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata. 

Pasal 1332 KUHPerdata menentukan: 

 “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian” 

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdata menentukan: 

 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang 

tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.
10

” 

 

2). Suatu sebab yang diperkenankan 

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak 

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). 

a) Perjanjian Tanpa Kausa  

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa kausa yaitu:  

                                                           
       

9
ibid , hlm 77-78 

      
10

 ibid , hlm 79-80 
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“suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karna suatu sebab yang 

palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.” 

 

b) Sebab yang halal 

Menurut Pasal 1336 KUPerdata,sebab yang halal yaitu:  

“Jika tak ditanyakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun 

jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya 

namun demikian adalah sah.” 

c) Sebab terlarang 

Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab terlarang,yaitu: 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang–undang, atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
11

 

 

4. Unsur Unsur Kontrak 

 

Suatu kontrak mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: 

a. Unsur esensiali 

Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena 

tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. 

Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang 

dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak 

jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang 

diperjanjikan. 

 

 

                                                           
       

11
 ibid , hlm 80-81 
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b. Unsur naturalia 

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang 

sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang 

mengaturnya dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu 

dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak 

diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam 

BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. 

c. Unsur aksidentalia 

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika 

para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan 

angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, 

dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai 

membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik 

kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul 

lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur 

esensial dalam kontrak tersebut
12

 

 

5 Tahap-Tahap Perancangan Kontrak 

Menurut Prof. Van Dunne, perjanjian bukan suatu perbuatan hukum melainkan 

hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus 

dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam 

membuat perjanjian, yaitu: 

                                                           
       

12
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2008), hlm 31-32 
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a. Prapenyusunan Kontrak: sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus 

diperhatikan oleh para pihak. Keempat hal itu yakni identifikasi para pihak, 

penelitian awal aspek terkait, pembuatan Momerandum of understanding  

(MoU) dan negosiasi. 

a) Identifikasi para pihak: para pihak dalam kontrak harus teridentifikasikan 

secara jelas, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan, terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak 

yang bersangkutan dan apa yang menjadi dasar kewenangan tersebut. 

b) Penelitian awal aspek terkait: pada dasarnya pihak-pihak berharap bahwa 

kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya 

sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara 

jelas. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam 

kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang 

dapat dilakukan.pada akhirnya penyusunan kontrak menyimpulkan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi 

kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. 

c) Pembuatan momerandum of understanding (MoU): Momerandum of 

understanding (MoU) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional 

Indonesia, tetapi dalam praktik sering terjadi. MoU dianggap sebagai 

kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal serta MoU dianggap 

sebagai pembuka suatu kesepakatan. 

Pada hakikatnya MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti 

akan diikuti perjanjian lainya. Alasan yang dapat dikemukakan:  
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a) Dalam prospeknya belum jelas untuk menghindari kesulitan pembatalan 

dibuat MoU yang lebih mudah dibatalkan 

b) Dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama, 

sehingga dibuat MoU yang akan berlaku sementara waktu 

c) Adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika 

menandatangani kontrak maka untuk sementara dibuat MoU. 

Ciri-ciri MoU, yaitu: 

a) Isinya singkat berupa hal pokok, 

b) Merupakan pendahuluan, yang diikuti suatu kontrak terperinci, 

c) Jangka waktu terbatas, dan 

d) Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang 

memaksa untuk adanya kontrak terperinci. 

Meskipun MoU diakui banyak manfaatnya tetapi banyak pihak meragukan 

berlakunya secara yuridis. 

d) Negosiasi: Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan 

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai 

akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan 

dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara 

mereka. 

a) Jenis-jenis negosiasi: Ada dua corak negosiasi, yaitu position bargainer 

dan soft position bargainer (lunak). Position bargainer ini banyak 

dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat dan lain-lain. 

Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik. Kelebihan corak ini 
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cepat menghasilkan kesepakatan, namun mengandung resiko, yakni 

memungkinkan pola menang-kalah (win-lose). Sedangkan hard position 

bargainer (keras) sangat mungkin menemui kebuntuan akibat adanya 

tekanan, serta ancaman, terutama jika terbentur pada situasi saat bertemu 

perunding keras sesama perunding keras lainnya. 

Dengan membandingkan kedua corak tersebut maka yang paling efektif 

adalah perpaduan antara keduanya yaitu corak principled negosiation/ 

interest based negosiation, yang menganut pola win-win, yaitu keras 

dalam permasalahan tetapi lunak terhadap orang. 

Corak perpaduan ini menekankan pada pentingnya pemisahan antara 

orang dan masalah, memfokuskan serangan pada permasalahan, dan 

bukan pada orang serta mengandalkan adanya pilihan. Pilihan ini akan 

mudah diterima jika dilandasi adanya kriteria objektif, seperti scientific 

judgement, peraturan perundang-undangan dan nilai pasar.
13

 

 

b.  Tahap Kontraktual: tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan 

perjanjian selesai. Tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, 

pelaksanaan prestasi sampai berakhir kontrak. Di Indonesia terdapat 5 tahap 

penyusunan kontrak, yaitu: 

1) Pembuatan draft pertama, yang meliputi: 

a) Judul kontrak: dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan 

judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan 

adanya kesalahpahaman dapat dihindari. 

b) Pembukaan: biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak 

                                                           
       

13
  Salim H.S. , HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

grafika, 2004), hlm 123-125. 
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c) Pihak-pihak dalam kontrak: perlu diperhatikan jika pihak tersebut orang 

pribadi serta badan hukum terutama kewenangannya melakukan 

perbuatan melawan hukum dalam bidang kontrak. 

d) Racital: penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak 

e) Isi kontrak: merupakan inti kontrak yang memuat apa yang dikehendaki, 

hak dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa. 

f) Penutup: memuat tata cara pengesahan suatu kontrak. 

2) Saling menukar draft kontrak 

3) Jika perlu diadakan revisi 

4) Dilakukan penyelesaian akhir 

5) Penutup dan penandatanganan kontrak oleh masing masing pihak.
14

 

 

c. Tahap PostKontraktual: tahap setelah perjanjian selesai, yaitu masa 

pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi, atau fase garansi.
15

 

6. Wanprestasi  

Wanprestasi atau tidak di penuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja 

maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi 

karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena 

terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. 

 

Wanprestasi dapat berupa: 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;  

3. Terlambat memenuhi prestasi;  

                                                           
       

14
 Ibid, hlm 127 

       
15

 Rahmad Hendra, Perancangan Kontrak,  http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/ 

2013/04/Perancangan-Kontrak-Awal.pdf, diakses  pada 18 April 2018, pukul 15:50 WIB 

http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/%202013/04/Perancangan-Kontrak-Awal.pdf
http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/%202013/04/Perancangan-Kontrak-Awal.pdf
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4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

 

terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan pihak yang wanprestasi) 

dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa 

kehilangan keuntungan yang diharapkan. 

 

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi 

harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: 

1. Pembatalan kontrak ( disertai atau tidak disertai ganti rugi) 

2. Pemenuhan kontrak ( disertai atau tidak disertai ganti rugi) 

Pembelaan pihak yang dituduh wanprestasi dapat berupa: 

1. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa 

(overmatch) 

2. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah 

melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi. 

3. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga 

wanprestasi.
16

 

Ganti rugi yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak 

dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi 

atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian. 

 

Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi berdasarkan kewajiban untuk membayar 

ganti rugi tidak lain dari pada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang 

merupakan ketentuan hukum oleh kedua pihak secara sukarela tunduk 
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 Ahmadi Miru, Op.cit, hlm 76 
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berdasarkan perjanjiannya. Bukan undang–undang yang menentukan apakah 

harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, 

melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya 

ganti rugi yang harus di bayar.
17

 

 

7. Keadaan Memaksa (Overmatch)  

Overmatch adalah peristiwa tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur 

setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya 

sebelum dinyatakan lalai dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak 

menanggung risiko atas kejadian tersebut. Untuk itu sebagai sarana bagi debitur 

melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil adanya overmatch harus 

memenuhi syarat, bahwa: 

a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah 

b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur, dan  

c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan 

risiko debitur. 

Adapun aperistiwa yang dikategorikan sebagai overmatch membawa akibat 

hukum, yaitu: 

a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi 

b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai 

c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi 

d. Risiko tidak beralih kepada debitur 

e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik 
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Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Berkontrak Komersil, 

(Surabaya: Kencana  Prenada Media Group, 2009), hlm 262 
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f. Perikatan dianggap gugur 

Dengan adanya overmatch akan berkaitan dengan risiko tanggung gugat bagi para 

pihak. Undang-undang memberikan mekanisme penyelesaian terkait dengan 

risiko terjadinya overmatch pada perjanjian timbal balik ( dalam Pasal 1545,1553, 

dan 1563 BW). Pengaturan pasal tersebut pada dasarnya membagi beban secara 

proposional antara para pihak. Pitlo mengemukakan bahwa menurut kepatutan 

debitur tidak lagi berkewajiban memenuhi prestasi, maka pihak lain (kreditur) 

juga bebas dari pemenuhan prestasi. 

Sifat-sifat dari overmatch terhadap pelaksanaan prestasi dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu: 

a. Overmatch yang bersifat absolut (tetap.permanen), yang mengakibatkan 

pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan 

b.  Overmatch yang bersifat relatif (tidak tetap, sementara), yang 

mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin 

dilakukan namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk 

sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkannya pemenuhan 

prestasi kembali
18

 

8. Kadaluwarsa 

Kadaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara 

para pihak. hal ini diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata: 

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat 

perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, 
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sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah 

menunjukkan suatu atas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan 

yang didasarkan pada itikad buruk.”
19

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku 

1. Pengertian Perjanjian Baku 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang transaksi didasarkan pada kontrak-

kontrak yang bersifat standar di dalam kontrak-kontrak yang bersifat standar ini 

pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat yang telah merancang kontrak 

tersebut. Pihak yang lebih lemah dihadapkan pada situasi take it or leave it.
20

 

Latar belakang tumbuhnya perjanjian ini adalah karena keadaan sosial/ekonomi. 

Perusahaan yang besar semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah 

mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentingannya 

menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada 

contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai 

kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena 

ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan. Perjanjian ini 

mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan 

pihak lainnya terpaksa menerima keadaan karena posisinya yang lemah.
21

 

Kontrak/perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-kontrak yang telah 

dibuat secara baku (form standar), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan 

blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai 
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 Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak 

Bisnis,(Samarinda: PT Citra Aditya Bakti 2003), hlm 195 
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transaksi ,jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Sehingga, 

dengan kontrak standar ini, lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak 

membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai 

apa yang disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.
22

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Perjanjian Baku 

Perjanjian baku dipilih para pihak dalam membuat perjanjian karena memiliki 

kelebihan, yaitu: 

a. Lebih efisien, 

b. Praktek bisnis lebih sederhana  

c. Dapat ditandatangani seketika oleh para pihak 

d. Mengurangi pengeluaran biaya. 

Selain kelebihan di atas, terdapat kelemahan perjanjian baku, yaitu: 

a. Kurangnya kesepakatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan atau 

mengubah klausa-klausa dalam kontrak yang bersangkutan 

b. Berpotensi terjadi klausa yang berat sebelah 

c. Pihak yang lemah menempati kedudukan yang tertekan, sehingga hanya 

dapat bersikap “takeit or leave it” 

3. Prinsip Hukum dalam Perjanjian Baku  

Prinsip-prinsip hukum yang mendukung eksistensi suatu perjanjian/kontrak baku: 

a. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak  

Meskipun perjanjian baku dibuat secara sepihak, tapi kedua belah pihak akhirnya 

menandatangani kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat 
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diasumsikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kata sepakat sudah terjadi. 

b. Prinsip asumsi risiko dari para pihak 

Suatu kontrak setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi risiko. Artinya 

jika ada risiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak, tetapi salah satu 

pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar menawarnya, 

maka jika memang risiko itu benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko 

tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan kontrak baku, 

maka dengan menandatangai kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko 

apapun bentuknya akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi 

dari kontrak tersebut. 

c. Prinsip kewajiban membaca 

Ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (duty to read) bagi 

setiap pihak yang akan menandatangai kontrak. Dengan demikian, jika dia telah 

menandatangani kontrak yang bersangkutan , hukum mengansumsikan bahwa dia 

telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya 

d. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan 

Kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas 

perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga 

eksistensinya tidak perlu di ragukan lagi. Perjanjian baku tidak hanya karena 
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keterikatan terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak, tetapi juga terhadap hal-

hal yang bersifat kebiasaan.
23

 

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata: 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” 

4. Klausula Eksemsi dalam Perjanjian Baku 

Klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau 

membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal 

menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. 

Secara yuridis teknis, syarat eksemsi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan 

melalui 3 metode: 

a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-

kewajiban hukum biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya , 

dilakukan melalui upaya perluasan pengertian force majeure (keadaan 

memaksa) 

b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum 

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya pengurangan atau 

penghapusan ganti kerugian jika terjadi prestasi dari salah satu pihak dalam 

kontrak. 

c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak 

dalam kontrak. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak tetapi dibebankan 

                                                           
       23 Munir Fuady, “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”,(Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti 2003), hlm.85-86 
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kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada 

di luar kontrak.
24

 

 

5. Doktrin-Doktrin Hukum Tentang Kontrak Baku 

Dengan adanya praktek kontrak baku,sehingga dalam pelaksanaanya ada beberapa 

prinsip kontrak yang dilanggar, yaitu: 

a. Doktrin kontrak baku an sich 

Suatu kontrak baku yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh 

hukum. Menurut doktrin kontrak baku an sich, suatu kontrak yang dibuat oleh 

salah satu pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk 

bernegosiasi terhadap klausa-klausanya. Jika kontrak itu berat sebelah, maka 

kontrak tersebut atau sebagian kontrak batal demi hukum. 

b. Doktrin kesepakatan kehendak dari para pihak  

Tidak ada atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk 

menegosiasikan klausa-klausa dalam kontrak baku. Meskipun pihak tersebut 

menandatangani kontraknya, ternyata masih diragukan apakah isi kontrak 

memang benar yang diinginkannya, sehingga diragukan pula apakah benar ada 

kata sepakat. Kata sepakat merupakan syarat sah kontrak (Pasal 1320 

KUHPerdata ) 

c. Doktrin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan 

Pihak tersebut dalam keadaan tidak berdaya, seperti kecilnya kesempatan memilih 

untuk membuat kontrak dengan pihak lain, maka klausa itu dianggap bertentangan 
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dengan prinsip-prinsip kesusilaan, prinsip ini merupakan salah satu syarat bagi 

sahnya suatu kontrak (Pasal 1337 KUHPerdata). Maka kontrak tesebut dianggap 

batal demi hukum. 

d. Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum 

Kontrak yang berat sebelah dan dipergunakan secara massal, terlepas dari klausula 

eksemsi atau tidak, terlepas dari unsur penyalahgunaan keadaan, ada atau tidaknya 

unsur tidak pantas. maka kontrak baku tersebut batal demi hukum.( sesuai 

KUHPerdata Indonesia Pasal 1337) 

e. Doktrin ketidakadilan  

Kontrak dinyatakan batal apabila klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah 

satu pihak. sehingga merugikan salah satu pihak. 

f. Doktrin pengaruh tidak pantas 

Doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan 

dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya 

usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya (seperti kedudukannya 

yang lebih dominan) dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut dimana pihak 

yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara 

persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak seimbang dari pihak lainnya 

tersebut. Kontrak baku dapat saja berisikan hal-hal yang merupakan pengaruh 

tidak pantas. 
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g. Doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik 

Kontrak baku yang memberatkan sebelah, sangat berpotensial tidak memiliki 

itikad baik sehingga bertentangan dengan Pasal 1320 alinea kesatu KUHPerdata . 

sehingga kontrak tersebut dapat batal demi hukum. 

h. Doktrin kausa yang halal 

Apabila klausula itu berat sebelah maka mengandung unsur tidak pantas dan tidak 

beritikad baik sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal. Dengan 

demikian, kontrak seperti itu dapat dianggap batal demi hukum. 

i. Doktrin tidak sesuai dengan asas ketidakpatutan 

Sesuai Pasal 1339 apabila kontrak baku bertentangan dengan asas ketidakpatutan 

maka kontrak tersebut batal demi hukum 

j. Doktrin perlindungan konsumen 

Suatu kontrak baku yang berat sebelah, khususnya yang menyangkut dengan 

orang banyak, seperti kontrak asuransi, peberian jasa perbankan, pemberian jasa 

tertentu lainnya. Dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum 

tentang perlindungan konsumen. Di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam hal ini diharapkan 

para pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah, yang 

juga merupakan pihak konsumen,akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-

kaidah hukum tentang perlindungan konsumen. 

k. Doktrin larangan terhadap penipuan konstruktif  

Kontrak ditandatangani dengan kecenderungan salah satu pihak menipu pihak 

lain, walaupun belum sampai berarti sudah melakukan penipuan, tetapi sudah 
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“setara” dengan penipuan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 

pihak lainnya, yang dapat melanggar ketertiban umum. 

C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(PT): 

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan 

pelaksanaannya.” 

 

Dapat kita bedakan terdapat dua macam asosiasi, ada asosiasi yang diadakan 

dengan tujuan komersial, dan ada asosiasi yang diadakan tidak dengan tujuan 

komesial. Oleh undang-undang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak 

diakui oleh badan hukum PT merupakan asosiasi yang bersifat komersial dan 

berbadan hukum.
25

 

 

Menurut konsep dalam perseroan terbatas PT adalah asosiasi modal yang 

berstatus badan hukum yang mandiri terlepas dari orang perorangnya. Maka 

dalam hubungan ini tidak diperbolehkan nama para sekutu itu dipakai sebagai 

nama perseroan agar netral dari perorangnya. Selain itu, pendiri (jika namanya 

yang dipakai) belum tentu akan selalu menjadi pemegang saham. Sifat mobilitas 

lembaga saham selalu mungkin pendiri pada suatu ketika bukan orang apa-apa 
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lagi dalam PT yang bersangkutan. Konsep ini tidak saja berlaku pada hukum 

kontinental (civil law) tetapi berlaku pula dalam hukum anglo saxon (common 

law). 

 

PT mempunyai status persona standi in judicio yang artinya sekalipun hanya 

berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun dimata hukum PT 

dipandang sama seperti manusia alamiah yang dapat menjadi mendukung hak dan 

kewajiban menurut hukum. 

Penggunaan nama Perseroan Terbatas Menurut Pasal 16 UU No.40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, perseroan tidak boleh memakai nama: 

a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya 

dengan nama perseroan lain; 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan; 

 

c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau 

lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; 

d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau 

menunjukan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri; 

e. Terdiri atas angka atau rangka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak 

membentuk kata; atau 

f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata. 

 

1) nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau 

disingkat “PT”. 
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2) dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) pada akhir nama perseroan ditambah kata 

singkatan “tbk”. 

 

3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama perseroan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas 

 

Tanggung jawab dalam suatu Perseroan Terbatas pada prinsipnya sebatas harta 

yang ada dalam perseroan tersebut. Disebut “terbatas”(limited) yakni terbatas dari 

segi tanggung jawabnya. Pada prinsipnya pihak pemegang saham, direksi, atau 

komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya jika ada 

gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, 

direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. 

 

Prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku dalam perihal: 

a. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi; 

b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung 

dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan tersebut semata-mata untuk 

kepentingan pribadi; 

c. Pemegang saham dari perseroan terbatas terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh perseroan; 

d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung 

secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang 
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mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi 

hutang perseroan terbatas; 

e. Direksi bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam 

menjalankan tugasnya selaku direksi; 

f. Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris.
26

 

3. Organ dalam Perseroan Terbatas (PT)  

Organ dalam PT diatur dalam Pasal 1 ayat (4), (5), (6) UU No.40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, yaitu: 

“(4) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah 

organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

Direksi atau dewan Komisaris Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

(5) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” 

(6) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi.” 

 

4. Syarat Sah Mendirikan Perseroan Terbatas 

Syarat sah perseroan diatur dalam Pasal 7 UU No.40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas yang menyatakan: 
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 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm.38 
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a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat 

dalam bahasa indonesia. 

b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan 

didirikan. 

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka 

peleburan. 

d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 

e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan 

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan 

mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham 

bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian 

perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan 

negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. 

5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas  

a. PT Tertutup 

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual 

sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, PT itu didirikan 

tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa 

sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai “PT Keluarga”, disebabkan PT 
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demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan 

keluarga. Akan tetapi tidak selamanya PT tertutup itu identik dengan PT 

Keluarga, tetapi dapat pula diantara pemegang sahamnya tidak ada hubungan 

kekerabatan. 

b.  PT Terbuka 

PT Terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui 

bursa dalam rangka sebagai salah satu cara memupuk modal dengan jalan 

menghimpun modal dari masyarakat melalui bursa saham. 

 

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

menyatakan: 

“Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan 

penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang pasar modal.” 

 

6. Pembubaran Perseroan  

Menurut ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan 

Terbatas, perseroan bubar karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah 

berakhir, penetapan pengadilan. Dalam Pasal 115 Undang-Undang ini ditentukan 

bahwa direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar. 
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Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS).
27

 

 

D. Tinjauan Umum tentang Perseroan 

1 Perusahaan Perseroan  

 

Persero adalah BUMN yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan modalnya 

terbagi atas saham yang paling sedikit 51% dari sahamnya dimiliki oleh negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)) dan ditundukan kepada ketentuan ketentuan tentang Perseroan 

Terbatas. Bahkan Persero dapat memiliki 100% (seratus persen) saham yang satu-

satunya dipegang oleh negara. 

 

Dalam hubungan ini, dalam Pasal 7 ayat (7) UU No 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas ditentukan bahwa ketentuan yang mewajibkan PT didirikan 

oleh dua orang itu, tidak berlaku bagi Persero. Dengan kata lain, untuk 

mendirikan Persero yaitu negara sebagai satu-satunya pendiri dan satu-satunya 

pemegang saham. Makna dari Persero (yang disebut sebagai public/state 

company) adalah untuk memupuk keuntungan. Keuntungan dalam arti, adanya 

pelayanan dan pembina organisasi yang baik, efektif, dan ekonomis. Ditegaskan 

pula dalam lampiran instruksi dimaksud bahwa badan ini berstatus badan hukum 

perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang modal seluruhnya atau sebagian 

milik negara, dan dapat dilakukan penjualan saham perusahaan milik negara. 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 

2002) , hlm.81 
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Menurut Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terhadap Persero 

berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip bagi Perseroan Terbatas sebagaimana 

diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 10 

UU No.19 Tahun 2003, menyatakan: 

1) Pendirian Persero diusulkan kepada presiden disertai dengan dasar 

pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri 

keuangan; 

2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh menteri dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Menurut uraian Pasal 11 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dapat 

disimpulkan bahwa Persero identik dengan Perseroan Terbatas, karena itu 

terhadap badan ini berlaku semua ketentuan hukum bagi Perseroan Terbatas 

sekalipun ada unsur negara sebagai pemegang saham. 

a. Tujuan Persero  

Menurut Pasal 12 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN tentang tujuan Persero, 

yaitu: 

1) Menyediakan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. 

2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 

 

b. Organ Persero 

Menurut Pasal 13 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN terdapat 3 (tiga) organ 

Persero, yaitu:  

1) RUPS: menteri bertindak sebagai RUPS dalam hal pemegang seluruh atau 

sebagian saham yang dimiliki negara maupun pada Persero dan Perseroan 

Terbatas. menteri juga dapat memberikan kuasa kepada perorangan maupun 
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badan hukum untuk mewakilinya selaku RUPS. (Pasal 14 UU No.19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) 

2) Direksi: pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh menteri 

selaku RUPS. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN direksi wajib membuat rancangan rencana jangka panjang yang 

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

3) Komisaris: pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh 

menteri selaku RUPS. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No 19 Tahun 2003 

tentang BUMN komisaris berwenang dalam anggaran dasar dapat ditetapkan 

pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan 

kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut anggaran 

dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan 

Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.  

 

E. Tinjauan Umum Tentang SPBU Pertamina 

1. Pengertian SPBU Pertamina 

SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum berupa lembaga penyalur 

yang dibangun diatas sebidang tanah yang terbatas dengan syarat minimal 

berukuran 1.500 m2 dan memiliki fasilitas SPBU yang dibangun berdasarkan 

rancangan, desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina yang 

digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau Produk Lain 

dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk 

pengelolaan Bisnis Non Fuel Retail (NFR) 
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2. Bentuk kerjasama yang di tawarkan SPBU Pertamina 

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan tunggal yang mengelola Minyak 

dan Gas Bumi di Indonesia dan memilik beberapa Anak Perusahaan, salah 

satunya PT. Pertamina Retail. 

PT. Pertamina Retail merupakan anak perusahaan yang ditugaskan untuk 

mengelola SPBU di Indonesia, sejarahnya: 

a. Sebelumnya bernama PT.Pertajaya Lubrindo dengan bidang usaha Pelumas, 

berdiri sejak 17 Juni 1997. 

b. Sejak 1 September 2005 berganti nama menjadi PT Pertamina Retail dengan 

bidang usaha SPBU. 

c. PT Pertamina Retail mengelola/mengoperasikan SPBU terhitung mulai bulan 

1 Maret 2006. 

SPBU di Indonesia ada 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. SPBU Company Owned Company Operated (COCO), artinya SPBU ini murni 

milik dan dikelola oleh Pertamina Retail. Hingga saat ini Pertamina Retail telah 

mengelola sebanyak 80 (delapan puluh) SPBU COCO yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia, diluar dengan SPBU CODO atau DODO yang berjumlah 

ratusan di seluruh Indonesia.. Di Provinsi lampung hanya terdapat 1 SPBU 

COCO dengan Nomor SPBU 21.351.05 yang beralamat di Jalan Hasanudin, 

pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung yang menjual BBM 

berupa Premium dan Pertamax dan nonfuel berupa ATM center, bright C store, 

holland Bakery, Musholla, Toilet, Angin dan Air.
28

 

                                                           
       

28
 Kerjasama SPBU PERTAMINA pada http://www.pertaminaretail.com/Jaringanspbu.aspx di 

akses  tanggal 8 september 2018 pukul 19:30 WIB 

http://www.pertaminaretail.com/Jaringanspbu.aspx
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Untuk mengetahui SPBU yang ditemui adalah SPBU COCO adalah dengan 

melihat nomor/kode SPBU pada digit ke dua yaitu kode SPBU dengan angka 1 

(satu), sebagai contoh: SPBU 21.351.05 yang berada di Lampung, pada digit 

kode tersebut adalah angka 1 menandakan bahwa SPBU ini adalah murni milik 

pertamina 

 

2. SPBU Company Owned Dealer Operate (CODO), artinya SPBU ini milik 

Swasta atau Perorangan yang bekerjasama dengan Pertamina Retail dalam 

pemanfaatan wilayah/lokasi usaha. SPBU jenis ini dibangun berdasarkan 

peryaratan yang dimiliki Pertamina Retail. Untuk mengetahui bahwa SPBU ini 

adalah SPBU swasta yang sebagian modalnya dibantu oleh Pertamina Retail 

adalah dengan melihat kode pada digit ke 2 SPBU ini yaitu angka 4. SPBU ini 

dipilih apabila pengusaha swasta memiliki lokasi usaha yang bagus namun 

kekurangan modal, maka PT Pertamina retail akan menawarkan jenis Usaha 

CODO. Dengan begitu, Pertamina mendapatkan sebagian saham dari SPBU 

tersebut. Semua SPBU CODO sudah berstandar Pasti Pas oleh Pertamina, yaitu 

dengan menerapkan standar pelayanan maupun operasional lebih ketat dan 

SPBU wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pertamina. SPBU 

CODO memiliki lokasi usaha yang lebih luas dibanding dengan SPBU DODO. 

3. SPBU Dealer Owned Dealer Operated (DODO) artinya SPBU ini murni milik 

Swasta atau Perorangan dan segala hal tentang manajemen dikelola oleh 

Swasta. SPBU ini dibangun sebagai satu upaya untuk pengembangan jaringan 

SPBU dan dalam rangka peningkatan pelayanan di SPBU melalui konsep 

Kerjasama Operasi (KSO). Untuk mengetahui bahwa SPBU ini adalah SPBU 

murni milik swasta adalah dengan melihat kode pada digit ke 2 SPBU ini yaitu 
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angka 4. SPBU ini. Jenis kerjasama ini diambil apabila lokasi tidak cukup baik 

dibanding dengan SPBU CODO, maka pengusaha memodali sendiri pendirian 

SPBU yang mencakup pembangunan SPBU, kantor, dan peralatan lainnya 

seperti dispensing pump,tangki timbun. SPBU DODO memiliki lokasi yang 

lebih kecil dibanding dengan CODO. Pengusaha SPBU berlomba-lomba untuk 

menaikan standar operasional yang di berikan Pertamina untuk menaikan 

margin BBM/BBK yang mereka beli dengan cara membuka bisnis baru diluar 

BBM/BBK (nonfuel retail). SPBU 24.345.28 kini sudah berstandar Pertamina 

Pasti Pas.
29

 

 

3. Standar Operasional SPBU PERTAMINA 

a.  PASTIPAS (Jaminan kualitas dan pelayanan) 

SPBU Pertamina PASTI PAS! adalah SPBU yang telah tersertifikasi dapat 

memberikan pelayanan terbaik memenuhi standard kelas dunia. Konsumen dapat 

mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, 

serta fasilitas nyaman. 

 

Kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena SPBU PASTI PAS! menggunakan 

alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas lebih akurat juga menerapkan prosedur 

monitoring yang lebih ketat. Untuk menjamin ketepatan takaran, SPBU 

melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batas toleransi akurasi lebih 

ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa 

yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU 

                                                           
       

29
 SPBU PASTI PAS!, pada  http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html di akses  tanggal 

9 September 2018 pukul 21:00 WIB 

http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html
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melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan 

batas toleransi lebih ketat. 

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk 

memastikan anda mendapatkan volume yang akurat operator akan menunjukkan 

pada anda mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian. 

b. PASTIPAS (Dapat dipercaya masyarakat) 

SPBU Pertamina PASTI PAS! hanya diberikan kepada SPBU yang telah 

mendapatkan dan dapat mempertahankan audit sertifikasi oleh auditor 

internasional independen. 

Untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS!, SPBU harus lolos audit kepatuhan 

standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencangkup 

standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, 

keselarasan format fasilitas, dan penawaran produk dan pelayanan tambahan. 

Setelah mendapatkan sertifikat PASTI PAS!, SPBU akan tetap diaudit secara 

rutin. Jika tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI 

PAS! 

Seluruh proses sertifikasi SPBU 24.345.28 Kabupaten Tulang Bawang dilakukan 

secara independen oleh PT TUV Rheindland Indonesia, institusi auditor 

independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk 

melakukan audit pelayanan SPBU. 
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c. PASTI PAS (Mudah untuk dikenali masyarakat) 

Konsumen dapat mengenali SPBU PASTI PAS! melalui beberapa cara: 

1. Lihat logo dan sertifikat PASTI PAS!: logo akan pada kantung kiri operator 

sedangkan sertifikat PASTI PAS! dapat dilihat dalam kantor SPBU 

2. Rasakan pelayanan operator: operator akan mengucapkan selamat 

pagi/siang/malam, menunjukkan angka nol, dan mengucapkan terimakasih 

dengan ramah 

 

4. Mengenal SPBU Berdasarkan Kode SPBU 

Terdapat 6 digit angka yang tertera dalam SPBU, yaitu  

a. Kode digit pertama: menandakan wilayah SPBU berada, SPBU 24.345.28 

adalah SPBU yang berada di provinsi Lampung (2) 

b. Kode digit kedua: untuk melihat jenis SPBU didaerah tersebut milik swasta 

atau Pertamina. SPBU 24.345.28 adalah milik Swasta (4) 

c. Kode digit ketiga/keempat/kelima: menandakan nama daerah tempat SPBU 

berada. SPBU 24.345.28 adalah SPBU yang berada di kabupaten Tulang 

Bawang (345) 

d. Kode digit keenam/ketujuh: menandakan urutan SPBU dibangun. SPBU 

24.345.28 merupakan pembanguan SPBU ke 28 yang ada diprovinsi 

Lampung.  

 

5. PT Anugrah Lestari Pratama 

PT Anugrah Lestari Pratama adalah perseroan yang didirikan berdasarkan akta 

No. 54 tanggal 19 juli 1989 dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan akta No. 

137 tanggal 21 Agustus 2009 dibuat dihadapan Imran Maaruf, S.H. notaris di 
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Bandar Lampung dan telah diperbaharui lagi sesuai akta No.6 tanggal 12 Januari 

2004 dibuat dihadapan Linawati Tjendra, S.H. yang telah disahkan oleh menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-04705 HT.01. 04. TH. 2004 tanggal 26 

Februari 2004, berkedudukan di Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh 

saudara Rudy hartanto, Selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk 

dan atas nama Perusahaan. 

 

PT Anugrah Lestari Pratama mendirikan SPBU Pertamina di daerah Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1999. PT Anugrah Lestari Pratama bekerja 

dengan anak perusahaan PT Pertamina yaitu Pertamina Retail Region II yang 

berlokasi di Palembang. Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri di 

dalam kontrak kerjasama berjudul :Surat Perjanjian Kerjasama antara PT 

Pertamina dengan PT Anugrah Lestari Pratama” dengan Nomor: 

025/F12100/2009-S3. Perjanjian ini merupakan pembaharuan dari Surat 

Perjanjian Kerjasama SPBU dengan No. 33 pada tanggal 9 Oktober 2005. 

Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya 

kontrak kerjasama oleh para pihak. PT Anugrah Lestari Pratama menunjuk Kuasa 

Hukum, yaitu Sofyan Siteguh, S.H., M.H. 

 

SPBU milik PT Anugrah Lestari Pratama merupakan SPBU ke 28 (dua puluh 

depalan) yang didirikan di Provinsi Lampung dengan kode SPBU 24.345.28 Luas 

lahan SPBU ini adalah 14.000 m
2
 dengan lebar muka jalan 35 m

2
, selang 18 m, 

dan volume tangki 130 kl. SPBU ini adalah SPBU tipe C dengan volume 

penjualan 20-25 kl dan sudah berstandar Pasti Pas kategori silver. 
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F. Tinjauan Umum tentang Bentuk Kerjasama Usaha  

1. Distributorship 

a. Pengertian Distributor 

Perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual 

barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu, 

tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas 

nama prinsipal, melainkan untuk dan atas namanya sendiri. Distributor membeli 

sendiri barang-barang dari prinsipal dan kemudian menjualnya kepada para 

pembeli (konsumen) di dalam wilayah yang dijanjikan prinsipal. Segala akibat 

hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri. 
30

 

b. Ciri-ciri distributor  

Ciri-ciri khusus distributor adalah: 

a. Seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam menjual 

barang. 

b. Bagi distributor pendapatannya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari 

prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen. 

c. Barang yang dikirim kepada distributor dan baru dari distributor dikirim 

kepada konsumen. Jadi dalam hal distribusi, pihak prinsipal bahkan tidak 

mengetahui siapa konsumen itu 

d. Dalam hal distribusi pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari 

konsumen
31

 

 

 

                                                           
       

30
 I ketut Oka Setiawan, “Lembaga Keagenan dalam Perdagangan Dan Pengaturannya di 

Indonesia”,( Jakarta, Ind Hill Co,1995), Hlm 21 
       

31
 Munir Fuady,Op.Cit  hlm 243  
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2. Waralaba (franchise) 

a. Pengertian Waralaba (franchise) 

Franchise atau sering disebut dengan istilah waralaba adalah suatu cara 

melakukan kerjasama dibidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, dimana 

satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai 

franchisee, didalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu 

merek dari know-how terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk 

melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan 

sesuai dengan rencana koersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan 

diperbaharui dari waktu ke waktu, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu akan 

dibayarkan kepada franchisor sehubungan dengan hal tersebut. 

b. Ciri-Ciri Waralaba (Franchise) 

Franchisee adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan kepada franchisor 

kepada franchisee mengenai: 

1) Mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu franchise 

untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang 

dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor. 

2) Memberikan hak kepada franchisor untuk melaksanakan pengawasan berlajut 

selama jangka waktu franchisee terhadap aktivitas bisnis franchise oleh 

franchisee. 

3) Mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada franchisee 

dalam hal melaksanakan bisnis franchise tersebut, semisal memberikan 

bantuan pendidikan, perdagangan, management. 
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4) Mewajibkan pihak franchisee untuk membayar secara berkala kepada 

franchisor sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh 

pihak franchisor; 

Setiap bisnis model franchisee sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur: 

a. Adanya minimal dua pihak yaitu pihak franchisor dan pihak franchisee. pihak 

franchisor sebagai pihak yang memberikan franchise, sementara pihak 

franchisee merupakan pihak yang diberikan/menerima franchise tersebut 

b. Adanya penawaran paket usaha dari franchisor 

c. Adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan 

pihak franchisee 

d. Mempunyai unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchisee yang akan 

memanfaatkan paket usaha miliknya kepada franchisor. 

e. Seringkali terdapat kontrak tertulis antara pihak franchisor dengan pihak 

franchisee.
32

 

c. Jenis-Jenis Waralaba 

Franchisee atau bisnis eceran (retail) yang melibatkan penjualan produk atau jasa 

kepada konsumen umumnya dikategorikan menjadi (3) tiga macam, yaitu:
33

 

1) Penyaluran melalui perwakilan, peragenan dan distributorship. Dalam 

hubungan ini franchisor, melisensikan kepada franchisee untuk menjual 

produknya, baik secara eksklusif maupun bersama dengan produk lain. 

Franchisee sering menggunakan hak eksklusif untuk menjual produk disuatu 

daerah atau wilayah negara yang ditunjuk. 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia,(Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti,2010),hlm. 556. 
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2) Bisnis secara berantai (chain style business) 

Franchisee menjalankan bisnisnya bernaung di bawah nama dagang franchisee 

yang diidentifikasikan sebagai anggota kelompok pilihan dari penjual dalam 

bisnis tertentu. Sebagai franchise holder, biasanya franchisee harus mengikuti 

metode kerja standar atau yang telah ditetapkan dan tunduk kepada 

pengawasan mengenai bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, 

pemilihan tempat, desain fasilitas, waktu kerja bisnis, kualifikasi karyawan. 

 

3) Pabrikasi atau pabrik pengolahan (manufucturing or process-ing plants). 

Franchisor memberi informasi kepada franchisee mengenai bahan dasar untuk 

pembuatan suatu produk, baik secara grosir maupun enceran sesuai dengan 

standar yang ditetapkan franchisor. 

 

3. Keagenan  

 

a. Ciri-Ciri Perjanjian Keagenan 

Tiap-tiap jenis perjanjian memiliki kriteria yang berbeda satu sama lain, begitu 

pula dengan perjanjian keagenan. Beberapa karakteristik dari agen, antara lain: 

a. Bertindak untuk siapa: seorang agen akan menjual barang atau jasa atas nama 

pihak prinsipalnya.  

b. Pendapatan yang diterima: pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah 

berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang/jasa kepada konsumen.  

c. Tujuan pengiriman barang Barang dikirim langsung dari prinsipal ke 

konsumen. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal.  

d. Pembayaran harga barang Pembayaran harga barang langsung dari konsumen 

kepada pihak prinsipal tanpa melalui agen.  
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G. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Pertamina bekerjasama dengan PT Anugerah Lestari Pratama melalui suatu 

perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk kerjasama usaha. 

Kerjasama DODO adalah merupakan SPBU bentuk kerjasama dimana lokasi dan 

investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon mitra. SPBU DODO hanya 

menjual jenis produk premium dan BBK (Solar yang dijual adalah solar 

keekonomian). Banyak sekali SPBU DODO dibujuk untuk berganti merek, 

sehingga Pertamina membuat program agar SPBU Pertamina memiliki Non-Fuel 

Retailing (NFR). Konsepnya, SPBU bukan hanya menjadi tempat distribusi BBM, 

tapi juga untuk menyebarkan barang. Pada tahun 2016, Pertamina menawarkan 

perjanjian NFR kepada SPBU 24.345.28. Berdasarkan uraian di atas penulis 

tertarik untuk meneliti tentang prakontraktual yaitu syarat dan prosedur 

PT Anugerah 

Lestari Pratama 
PT Pertamina 

SPBU Dealer Owned 

Dealer Operated  

(DODO) 

Prakontraktual 

Berakhirnya perjanjian 

karena syarat 

batal/wanprestasi dan 

berakhirnya perjanjian 

akibat batas waktu 

Hak dan kewajiban Pertamina 

dan SPBU dalam pelaksanaan 

kerjasama pengelolaan bisnis 

BBM dan NFR  

kontraktual 

Syarat dan 

prosedur 

mendirikan 

SPBU 
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pengusahaan SPBU (PT Anugerah Lestari Pratama) dapat bekerjasama dengan 

Pertamina (Persero) dalam perjanjian kerjasama BBM dan NFR, serta hubungan 

kontraktual antara Pertamina dan SPBU dalam kerjasama Dealer Owned Dealer 

Operated (DODO) berupa pelaksanaan prestasi (hak dan kewajiban) SPBU dan 

Pertamina dalam pengelolaan bisnis NFR dan BBM, dan post kontraktual yaitu 

berakhirnya perjanjian karena batas waktu perjanjian dan berakhirnya perjanjian 

karena syarat batal maupun wanprestasi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan 

suatu masalah, secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu.  Penelitian ini 

merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi 

teoritis maupun praktis. Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui dan lebih 

memperdalami segala segi kehidupan. Betapa besarnya manfaat dan kegunaan 

penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah 

manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh 

pribadi manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.
34

 

 

Penelitian 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. Kecuali 

itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.
35

 

Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan 

masalah. 
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2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, 

sehingga dapat merumuskan hipotesa. 

3.  Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari: 

a. Suatu keadaan; 

b. Perilaku pribadi;  

c. Perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa (akan tetapi harus ada 

masalah). 

4. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh 

data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang 

biasanya berlandaskan hipotesa). 

5.  Menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab-akibat (harus didasarkan 

hipotesa).
36

 

Penelitian ini memakai metode penelitian yang telah ada, kemudian penulis 

sesuaikan dengan obyek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-

benar menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang 

digunakan,yaitu: 

A. Metode Pendekatan 

 

Penelitian metode pendekatan yang diambil dalam pendekatan normatif. Metode 

pendekatan normatif adalah bahwa dalam penganalisis permasalahan dilakukan 

dengan cara penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji 

studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa 
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pendapat para sarjana mengenai perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan 

SPBU di Lampung. 

 

B. Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian.
37

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi lengkap mengenai obyek 

perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU, klausul-klausul terhadap pelaksanaan 

perjanjian, serta bentuk perjanjian apabila dilihat dari sudut pandang hukum. 

 

C. Sumber dan Jenis Data  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
38

 Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

c. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN 

d. PP No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
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e. Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dan PT 

Anugrah Lestari Pratama (SPBU 24.345.28 kabupaten Tulang Bawang) 

 

f. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian  

Sengketa. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan bahan hukum 

primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau 

elektronik).
39

 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan 

sebagainya.
40

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: 

1. Studi kepustakaan 

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian.
41

 

2. Studi dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu 

seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka 
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kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik 

hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di 

pusat informasi dan dokumentasi hukum yang ada di lembaga negara, 

lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum, atau 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
42

 Seperti Surat Perjanjian 

Kerjasama Usaha Pengusahaan SPBU. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pengusahaan SPBU 

dan hasil wawancara serta disesuaikan dengan perundang-undangan dapat 

diuraikan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan jelas untuk 

memperoleh gambaran yang tepat dalam mengambil kesimpulan terhadap 

pelaksanaan kerjasama pengusahaan SPBU  
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V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Atas dasar perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Anugrah Lestari 

Pratama (SPBU 24.345.28) dalam bentuk usaha Dealer Owned Dealer Operated 

(DODO) maka dapat disimpulkan: 

1. Syarat dan prosedur pendirian SPBU yang bekerjasama dengan Pertamina 

berdasarkan pengelolaan usaha DODO. SPBU DODO merupakan SPBU 

bentuk kerjasama dimana lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh 

individu calon mitra. Syarat pendirian SPBU Pertamina ini berdasarkan 

ketentuan yang dibuat oleh Pertamina dengan tetap mengacu pada hukum 

Indonesia terutama KUHPerdata. Persyaratan digunakan bertujuan menyaring 

calon mitra usaha sehingga persyaratan yang diberikan oleh Pertamina dapat 

dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi 

tersebut yaitu calon mitra harus berbentuk badan hukum, dapat berupa PT dan 

memiliki akta notaris. Memiliki modal berupa penguasaan atau kepemilikan 

lahan untuk lokasi SPBU. Modal SPBU 24.345.28 berdasarkan hasil 

wawancara adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miyar Rupiah). 

Menyertakan bukti bukti yang ditunjukan melalui sertifikat tanah, surat 

kontrak, dan dokumen pendukung lainnya, calon mitra harus bersedia 

mengikat perjanjian dengan Pertamina dan bersedia mengelola dan 

mengendalikan SPBU sesuai standar Pertamina. Dalam prosedur pendirian 
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SPBU, tahapan ini berupa pemenuhan izin dari pihak Pertamina maupun dari 

Pemerintahan Daerah setempat sebelum membangun bangunan fisik SPBU. 

Pengusaha SPBU diwajibkan membayar initial fee yaitu sejumlah biaya 

perizinan, pada dasarnya adalah biaya atas Hak Intelektual berupa logo, 

perancangan desain dan produk Pertamina serta biaya pendaftaran pola baru 

berdasarkan tipe SPBU yang ditetapkan Pertamina. SPBU 24.345.28 adalah 

SPBU tipe C dengan lahan 14.000 m
2
, minimal muka jalan 35 m

2
, selang 18 m 

dan kapasitas tangki 130 kl dengan perkiraan volume penjualan 20-25 kl per-

hari, SPBU ini diwajibkan membayar initial fee sejumlah Rp 500.000.000 

(Lima Ratus Juta Rupiah). Setelah semua syarat dan prosedur telah terpenuhi 

maka dapat dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pertamina dan PT 

Anugrah lestari Pratama selaku Pemilik SPBU 24.345.28 yang dibuat didepan 

notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi sehingga sah dimata umum. 

2. Hubungan kontraktual mengahasilkan prestasi yang dimaksud dalam 

perjanjian ini adalah adalah penyaluran dan pemasaran BBM dan Bisnis 

Nonfuel Retail (NFR). Dalam penyaluran dan pemasaran BBM terdapat hak 

dan kewajiban para pihak dalam pemenuhan prestasi. Hak dan kewajiban 

Pertamina sangat dominan diantaranya hak untuk menentukan jumlah 

BBM/BBK, menentukan harga jual dan margin BBM/BBK, berhak 

memeriksa secara teknis dan administratif terhadap SPBU yang bersangkutan, 

berhak memberikan sanksi atau pemutusan perjanjian secara sepihak apabila 

terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Pertamina juga 

berkewajiban untuk mengirimkan BBM/BBK tepat mutu, jumlah kepada 

pihak pengusaha SPBU. Berkewajiban memberitahukan pihak pengusaha 
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SPBU secara tertulis apabila terhambat dalam melaksanakan kewajiban karena 

keadaan kahar. Perbedaan yang sangat kontras tampak dalam kewajiban 

SPBU yang lebih banyak dibanding dengan kewajiban Pertamina, yaitu 

pengusaha diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu BBM/BBK di 

bank yang sudah dipilih Pertamina, menyediakan dan menggunakan peralatan 

serta perlengkapan dan pakaian kerja sesuai dengan standar. Melakukan 

proses pembangunan, pemeliharan, pengoperasian dan pengelolaan SPBU 

sesuai standar, menanggung seluruh biaya perizinan yang diperlukan. Menjaga 

nama baik Pertamina, bertanggung jawab atas segala perbuatan tenaga kerja 

maupun pihak ketiga, mendapat persetujuan tertulis apabila ingin melakukan 

kegiatan atau iklan di area SPBU, membayar premi asuransi dan 

pajak/retribusi, dan memberitahukan secara tertulis kepada Pertamina apabila 

terjadi keadaan kahar. Hak yang diperoleh SPBU adalah hak menggunakan 

Hak Kekayaan Intelektual, mendapatkan margin, melakukan penambahan dan 

pengembangan terhadap fasilitas SPBU. Berhak memperhitungkan selisik 

kurang BBM/BBK apabila selisih kurang tersebut melebihi ambang batas 

toleransi yaitu 0,15%. Untuk menghindari kekosongan BBM/BBK pada 

SPBU, pengusaha SPBU 24.345.28 diwajibkan untuk menyediakan deposit 

pembelian BBM kepada Pertamina. Besarnya minimal sebesar harga pokok 

pembelian BBM per-hari oleh SPBU 24.345.28 yaitu dengan volume 

penjualan 20-25 kl. Simpanan tersebut diletakkan dalam rekening setoran 

(escrow account) di Bank yang ditunjuk Pertamina. Apabila stock sudah 

menipis, pihak Pertamina siap mengirimkan pasokan BBM/BBK dengan 

mendebet dari escrow account yang telah dikirim pengusaha SPBU. 
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Pengelolaan Bisnis Nonfuel Retail (NFR), Pertamina bekerjasama dengan 

Tenant yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis nonfuel 

retail (NFR) diarea SPBU Pertamina. Perjanjian ini adalah sebagai “payung 

hukum” mengenai hak dan kewajiban tenant dengan Pertamina dalam Tata 

Cara Pelaksanaan Bisnis Di area SPBU. Setelah tenant disetujui oleh 

Pertamina. Pengusaha SPBU dapat memulai menjalankan bisnis NFR dengan 

mengirim surat permohonan menjalankan bisnis NFR berupa gas LPG 3kg, 12 

kg, pelumas, dan Mesin ATM. Kemudian Pertamina akan mengirimkan surat 

persetujuan bisnis NFR kepada PT Anugrah Lestari Pratama. Menurut 

perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU antara Pertamina dengan SPBU 

Pasal 2 ayat (2) terikat kepada ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Pertamina maupun perubahan-perubahan yang ditetapkan dikemudian hari 

yang bertujuan untuk tetap mempertahankan dan menjaga mutu pelayanan dan 

kepuasan kepada pelanggan di SPBU. Berdasarkan ciri-ciri kerjasama 

pengusahaan SPBU, perjanjian ini adalah bentuk kerjasama distributor yang di 

perluas sesuai dengan kehendak para pihak. 

3. Berakhirnya perjanjian dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu: perjanjian akibat syarat batal/ wanprestasi. Sebagai 

contoh apabila SPBU mengalami kekosongan dana dalam rekening Pertamina 

dan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mentransfer deposit pembelian 

BBM per-harinya maka Pertamina akan menghentikan pemasokan BBM/BBK 

terhadap SPBU tersebut. Keadaan ini merupakan tindakan wanprestasi yaitu 

“sama sekali tidak memenuhi prestasi” yang dilakukan oleh SPBU 24.345.28 

kepada Pertamina. Pertamina berhak meminta pemenuhan kewajiban kepada 
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SPBU. Tahapan yang akan diberikan Pertamina berupa peringatan tertulis 

pihak pengusaha SPBU yang bersangkutan, lalu Pertamina memberikan waktu 

kepada pihak pengusaha SPBU untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU. dalam kurun waktu 

14 hari kalender, terhitung sejak pihak pengusaha SPBU menerima surat 

peringatan tertulis dan, apabila kewajiban belum juga dilaksanakan dalam 

kurun waktu 14 hari kalender, maka Pertamina berhak melakukan pemutusan 

perjanjian secara sepihak. Tindakan lain yang dapat dilakukan Pertamina 

apabila SPBU dianggap tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam 

pengelolaan SPBU yaitu Pertamina atau menunjuk pihak ketiga berhak 

mengambil alih SPBU sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian. 

Lemahnya posisi pihak pengusaha SPBU apabila Pertamina melakukan 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini berpotensi menimbulkan 

perselisihan. Dalam Pasal 18 perjanjian ini ditentukan bahwa apabila terjadi 

perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak bersepakat 

menyelesaikannya melalui tahap musyawarah dalam kurun waktu 60 hari 

kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa 

dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dan melalui pengadilan melalui 

Pengadilan Negeri. Para pihak bersepakat memilih domisili pada Kepaniteraan 

Negeri Palembang. Berakhirnya perjanjian karena batas waktu perjanjian 

diatur Pasal 1946 dimana kadaluwarsa adalah suatu alat untuk membebaskan 

diri dari hak dan kewajiban akibat lewatnya batas waktu tertentu atau syarat 

yang ditentukan undang-undang. Dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 

SPBU berlaku selama 30 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. 
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