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TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN JALAN (STUDI DI BIMA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tanggung
jawab kontraktor dalam perjanjian pemborongan jalan di kabupaten bima
dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemda
dengan pihak kontraktor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris dengan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan literatur serta fakta di dalam masyarakat. Penelitian
ini disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pemda
dengan pihak pemborong dalam pemborongan jalan sangeang wera adalah
perjanjian secara tertulis. Bentuk tanggung jawab dari pihak kontraktor
apabila tidak sesuai dengan bestek dan terlambat dalam penyelesain proyek
akan dikenakan sanksi denda maksimum 10% dari jumlah biaya kegiatan
dan denda maksimum 5% dari nilai kontrak.

Kata kunci: Pemborongan Jalan, Perjanjian

ABSTRACK

RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR IN THE ROAD STORAGE

AGREEMENT (STUDY IN BIMA)

This study aims to find out how the contractor's responsibility process in the
road chartering agreement in Bima district and to find out the
implementation of the contract agreement between the local government
and the contractor. This research is empirical legal research with
secondary data sources, which consist of primary, secondary, and literature
as well as facts in society. This study concluded that the form of the
agreement made by the regional government with the contracting party in
chartering the sangeang wera road is the written agreement. The form of
responsibility from the contractor if it is not in accordance with the bestek
and late in completing the project will be subject to a penalty of maximum
10% of the total activity costs and a fine of a maximum of 5% of the
contract value.

Keywords: Road chartering, Agreement
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang fisik dewasa ini perkembangannya seiring

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit

dan lain-lain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan.

Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan

salah satu komponen dari hukum bangunan (bouwrecht). Bangunan di sini

mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah.

Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh

perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik

yang bersifat perdata maupun publik.1

Di indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut datang dari

pemerintah, swasta domestik maupun asing. Secara garis besar, tatanan

hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi

masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang

dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

1 . X. Djulmiadji, Perjanjian Pemborongan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.1
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Mensikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan

“Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi
apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat
mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan
perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat
undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian
hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-
aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.”2

Disisi lain perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai

harta kekayaan.3 Syarat dari sebuah perjanjian itu adalah adanya

persetujuan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah perjanjian

bernama dan tidak bernama. Salah satu contoh dari perjanjian

bernama adalah perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan menurut

Pasal 1606 b KUHPdt adalah perjanjian dengan mana pihak satu, (si

pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan

bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu

harga yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat

dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak

Pemda dengan Kontraktor ? 2).Bagaimana bentuk tanggung jawab kontraktor

dalam pemborongan jalan yang ada pada pihak Pemda dengan Kontraktor?

2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1995, hal 14.
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra AdityaBakti,),

Bandung, 200, hlm.225
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Tujuan yang diharapkan dari Penelitian ini adalah : a). Untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Pemda Kabupaten Bima

dengan pihak kontaktor dalam hal pemborongan bangunan jalan di Kabupaten

Bima. b). Untuk mengetahui bagaimana proses tanggung jawab kontraktor dalam

perjanjian pemborongan jalan di Kabupaten Bima.

Manfaat penelitian ini adalah : a). Untuk menjadi bahan acuan dalam

penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian

pemborongan jalan di Kabupaten Bima bagi peneliti selanjutnya. b). Sebagai

sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, model

perjanjian antara pihak pemerintah dan pemborong atau kontraktor. c).

Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya

mengenai penerapan hukum materiil dalam persolan perjanjian kontraktor dalam

perjanjian kontrak jalan studi di Kabupaten Bima.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum

empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta jenis data

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan literatur serta fakta

di dalam masyarakat. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara

dan data dokumen.
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II. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian Antara Pihak Pemda Dengan Kontraktor

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil contoh perjanjian

pemborongan pembuatan jalan, yaitu:

 Perjanjian pemborongan penimbunan jalan sangiang wera kabupaten

Bima dengan CV. Aquarius

Contoh perjanjian pemborongan penimbunan jalan sangiang wera

antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bima dengan

CV. Aquarius penulis ambil untuk dianalisa karena perjanjian pemborongan

ini diperoleh melalui proses tender terbatas yang diikuti oleh CV. Aquarius

yang pada saat itu ikut berpartisipasi dengan 10 kontraktor lain dalam proses

tender terbatas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen perjanjian

pemborongan dengan pihak pemborong dan dinas Pekerjaan Umum dan

pengembangan  yang merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui

bahwa perjanjian pemborongan harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun

tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah perjanjian tersebut dibuat

dalam bentuk otentik atau perjanjian dibawah tangan. Biasanya para

pengguna jasa telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan

pihak penyedia jasa dalam hal ini pemborong tinggal mempelajari substansi

kontrak tersebut. Apabila pemborong menyetujuinya maka ia

menandatangani kontrak tersebut. Pada dasarnya kontrak kerja konstuksi ini
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dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi jalan, yang

terdiri dari kontrak kerja konstruksi jalan untuk pekerjaan perencanaan,

pekerjaan pelaksana konstruksi, dan kontrak kerja untuk pekerjaan

pengawasan. Namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara integarsi

antara kontrak kerja untuk perencana, pekerjaan pelaksana dan pengawasan.

Sebenarnya perjanjian pemborongan bukanlan perjanjian baku atau

standar karena pihak pemborong mempunyai hak untuk ikut serta dalam

merumuskan perjanjian. Para kontraktor sendiri cenderung mengabaikan

mekanisme kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya. Hal ini dapat

diketahui berdasarkan hasil penelitian lapangan, dimana pihak kontraktor

dalam hal ini CV. Aquarius dalam membuat kontrak tinggal menandatangani

kontrak tanpa negosiasi yang berarti namun pihak Dinas Pekerjaan Umum

dan Pengembangan Kabupaten Bima tidak hanya berorientasi pada proyek

dalam arti pemborong hanya mempunyai target menjadi pemenang tender,

namun juga harus memahami isi perjanjian pemborongan jalan yang akan

dikerjakannya. Pihak CV. Aquarius berusaha agar setiap tender yang

dimenangkan akan dikerjakan sesuai dengan perjanjian atau kontrak

pemborongan bangunan jalan yang telah disepakati antara pemberi borongan

pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bima.:4

Untuk mengindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan

perjanjian dan mengantisipasi munculnya konflik, sebaiknya dipergunakan

4 Hasil kajian dan wawancara dengan pihak cv,Aquarius dan Gapensi kabupaten Bima 2018
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jasa konsultasi hukum dan notaris, supaya kerja sama dapat berjalan

dengan baik.

A. Isi Akta Perjanjian

Dalam Pembuatan kontrak Para pihak dalam perjanjian pemborongan

pekerjaan pada CV.aquarius dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai

berikut:5

a. Total harga Kontrak
b. Peristilahan dan ungkapan dalam surat
c. Dokumen-dokumen
d. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain,
e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak yang meliputi:.
f. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang

ditetapkan.
B. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK):6

a. Korespodensi
b. Wakil Sah Para Pihak
c. Tanggal Berlaku Kontrak
d. Jadwal Pelaksanaan Kontrak
e. Masa pemeliharaan
f. Umur Konstrusi
g. Pedoman Pengoperasian dan Penawaran
h. Pembayaran Tagihan
i. Pencairan Jaminan
j. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetuaan PPK atau

Pengawas Pekerjaan
k. Kepemilikan Dokumen
l. Fasilitas
m. Sumber Pembiayaan
n. Pembayaran Uang Muka
o. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
p. Peristiwa Kompensasi
q. Denda

5 Hasil wawancara dalam penelitain dengan pihak pemberi kontrak dalam hal ini kasi bina
marga  Dinas PU Kabupaten Bima

6 Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan umum dan penatan ruang Kabupaten Bima
Juli 2018 dalam hal ini Kasi Bina Marga dan Dokumen perjanjian Pemborongan Jalan Kabupaten
2017 hal 1-3
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r. Penyelesaian Perselisihan
Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian pemborongan

juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang tercantum

dalam KUH Perdata, yaitu:7

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320);

2. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

udang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan

itikad baik (Pasal 1338);

3. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya

(pasal 1340);

2. Tanggung Jawab Kontraktor dalam Pembangunan Proyek

Pemborongan Jalan

Tanggung jawab kontraktor adalah memenuhi dan melaksanakan

pasal pasal yang tercantum dalam perjanjian pemborongan antara lain yang

berkenaan dengan kualitas, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

instruksi dari pihak pemberi tugas, menginformasikan setiap keterlambatan

kepada pihak pemberi tugas atau pengguna jasa pemborongan. Selain itu

tanggung jawab pihak kontraktor juga meliputi tanggung jawab dalam

perjanjian pemborongan bangunan adalah melaksanakan pemborongan

sesuai dengan kontrak rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan

berdasarkan negosiasi awal antara pihak kontrakor dengan pihak pemberi

tugas.

7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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Adapun tanggung jawab kontraktor meliputi tanggung jawab

menurut waktu, tanggung jawab menurut syarat bahan dan tanggung jawab

penyerahan pekerjaan. .8

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan terdapat beberapa

masalah yang sering terjadi dilapangan yang terkait dengan tanggung jawab

dan resiko kontraktor. Permasalahan tersebut adalah hal-hal yang berkenaan

dengan penyimpangan pekerjaan pemborongan dari bestek dan mengenai

keterlambatan penyelesaian proyek yang akan diuraikan dalam sub-sub bab

berikut:

A. Tanggung Jawab Kontraktor Apabila Melaksanakan Pekerjaan

Tidak Sesuai Dengan Bestek

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan CV. Aquarius

permasalahan yang terkait dengan tanggung jawab kontraktor adalah hal-

hal yang berkenaan dengan penyimpangan pekerjaan dari bestek. Yang

dimaksud dengan bestek ialah uraian tentang pekerjaan yang disertai

dengan gambar-gambar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

pelaksanaan pekerjaan pemboorngan bangunan. Jika terbukti tidak

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

antara lain meliputi penggunaan bahan bahan dan peralatan, yang

mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu bangunan maka setelah

kontraktor yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan

bestek tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut

8 Hasil wawancara dengan Pemilik CV. Aquarius Pada Bulan Juli 2018
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secara tertulis dari pengguna jasa pemborong, akan dikenakan sanksi-

sanksi sebagai berikut:

1. Pemberi tugas akan menangguhkan pembayaran

2. Diadakan pembongkaran atau penggantian

3. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan

4. Denda sebesar 1 /1000 (satu permil) dari biaya pekerjaan dengan

ketentuan pemborong tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

tugasnya sampai dilaksanakannya pemutusan pekerjaan

maksimum dengan kumulatif ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh

persen) dari jumlah biaya kegiatan.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak maka garansi bank

untuk hal ini berlaku bagi pihak pemberi pekerjaan yang mensyaratkan

bahwa pemenang tender atau kontraktor harus memberikan bank garansi,

pelaksanaan pekerjaan menjadi milik pemberi pekerjaan borongan dan

kepada pihak pemborong akan dikenai sanksi administrasi yaitu

dimasukkan dalam daftar hitam rekanan.

Kasus yang cukup banyak terjadi dalam praktek pemborongan

beberapa faktor: Kenaikan bahan-bahan material yang dipergunakan dalam

pembuatan proyek jalan yang telah disepakati dalam kontrak kerja,

sehingga pihak pemborong memakai material yang harganya tidak sesuai

bestek untuk menghindari kerugian. Kesengajaan dalam arti pemborong

sengaja untuk melanggar bestek agar mendapat keuntungan yang lebih
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besar. Kesalahan teknis pemborong dalam menafsirkan bestek yang dibuat

perencana proyek.

Sanksi denda dan pemutusan kontrak tidak diterapkan oleh pihak

pengguna jasa pemborongan dalam hal ini pihak pemberi pekerjaan

borongan terhadap CV. Aquarius dengan tegas, sesuai ketentuan yang

telah diatur dalam perjanjian pemborongan. Sebelumnya pemborong akan

diminta atau diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu memperbaiki dan

atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan

dalam kontrak.

B. Tanggung Jawab Kontraktor Apabila Terlambat Dalam Penyelesaian

Proyek

Kontraktor selaku pelaksana bertanggung jawab untuk

menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian

pemborongan jika pekerjaan pemborongan terbagi-bagi atas bagian-bagian

yang berbeda pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-

tiap tanggal yang dicantumkan dalam bestek atau yang telah diperjanjikan.

Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan

maka pemborong akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu)

dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima

persen) dari nilai kontrak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima

sebagai pengguna jasa pemborongan berwenang untuk memutuskan

perjanjian pemborongan dengan didahului pemberitahuan secara tertulis.
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Pemutusan itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila

penyelesaian secara musyawarah tidak dapat membuahkan hasil bagi

kedua belah pihak. Apabila yang terjadi adalah pemutusan hubungan

perjanjian pemborongan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik

pengguna jasa dalam hal ini pemberi borongan pekerjaan berkewajiban

membayar pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh kontraktor.

Sedangkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontrakor dapat

dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa

pemborongan.

Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka pengguna jasa

pemborongan berkewajiban membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah

dikerjakan dengan baik oleh pemborong. Setelah adanya pemutusan

perjanjian ini maka pengguna jasa pemborongan berwenang untuk

melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor dengan

dikerjakan sendiri (eigenbeheer) atau dilanjutkan oleh pihak ketiga yang

ditunjuk oleh pengguna jasa pemborongan. Namun lain halnya apabila

keterlambatan bagi pemborong karena keadaan memaksa

(Overmacht/force majeure) berarti tidak ada kesalahan dan pemborong

tidak bertanggung jawab.9

Keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang memenuhi

prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan

9 Purwahid, Patrik, Op. cit, hal 59.



12

tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk

mengganti biaya, rugi dan hutang-hutang.10

Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht/force

mejeur), selain keadaan itu “diluar kekuasan kontraktor dan memaksa”,

keadaan yang timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat

diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul

resikonya oleh kontraktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan

pekerjaan yaitu:

a. Bencana alam (yang dinyatakan oleh pemerintah setempat), yaitu

gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir dan kebakaran.

b. Peperangan, pemberontakan dan kerusuhan masal.

c. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang berkaitan dengan

pekerjaan ini yaitu kenaikan BBM, perubahan nilai rupiah.

Pemborong bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu,

lazimnya satu sampai tiga bulan terhitung setelah terjadinya penyerahan

pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan telah selesai 100%. Pada masa in

pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat atau

kekurangan pada pekerjaannya, hal ini disebut dengan masa

pemeliharaan..11

10 Salim. H. S, Hukum Kontrak, ( Sinar Grafika , Jakarta) 2003, hlm. 103
11 FX. Djumialdji. Op. cit. hal 53
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III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi ini tentang tentang Tanggung Jawab Kontraktor

Dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Studi Di Kabupaten Bima maka dapat

diambil beberapa kesimpulan :

1. Bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pemda Kabupaten Bima dengan

pihak pemborong dalam pembangunan jalan di Bima adalah pembuatan

secara tertulis yang isinya sudah disiapin oleh pengguna jasa sesuai

dengan prosedur aturan dan undang-undang yang berlaku dalam pasal

1320-1340 kitab undang-undang hukum perdata.

2. Bentuk tanggung jawab dari pihak kontraktor apabila tidak sesuai dengan

bestek akan dikenakan sanksi-sanksi seperti Pemberi tugas akan

menangguhkan pembayaran. diadakan pembongkaran atau penggantian,

memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan, denda sebesar 1 /1000 (satu

permil) dari biaya pekerjaan dan maksimum10% (Sepuluh persen) dari

jumlah biaya kegiatan dan terlambat dalam penyelesain proyek, adalah

denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari

keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
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B. Saran

1. Untuk mengindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan perjanjian

dan mengantisipasi munculnya konflik, sebaiknya dipergunakan jasa

konsultasi hukum dan notaris, supaya kerja sama dapat berjalan dengan

baik,serta melindungi para pihak yang membuat perjanjian.

2. Perlu adanya pengawasan yang ketat sejak awal pelaksanaan

pembangunan sampai dengan penyerahanya.

3. Agar apa yang dikerjakan dapat diseleselaikan dengan tepat waktu sesuai

dengan perjanjian perlulah disediakan sarana dan prasarana yang memadai

dan kelayakan alat yang dipakai sehingga tidak terjadi kerusakan yang

dapat menghambat pekerjaan.
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