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ABSTRAKSI 

Kontrak Pengadaan Jasa konstruksi baik yang dilakukan oleh Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus dengan tujuan memperoleh hasil dari Jasa konstruksi yang dibutuhkan 
dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas BUMN. Dasar hukum yang 
digunakan sebagai pedoman dalam rangka Pengadaan barang/jasa adalah 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, karena kegiatan Pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan 
menggunakan pembiayaan baik sebagian maupun seluruhnya dibebankan pada 
APBN. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) menerangkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi Direksi 
Perusahaan yang bersangkutan untuk membuat SOP (Standard Operating and 
Procedure) dalam rangka kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi. Selain peraturan-
peraturan diatas, kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi dilingkungan BUMN juga 
harus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 
PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa BUMN serta Surat Edaran Kementrian BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 
yang menyatakan bahwa BUMN dapat membuat peraturan pengadaan sendiri 
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 99 PP No. 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Selain itu, 
diperkenankan bagi BUMN untuk melakukan penunjukan langsung apabila 
kegiatan pengadaan barang/jasa bersifat mendesak. Selain peraturan-peraturan 
diatas, Pengadaan Jasa konstruksi juga harus melihat pada Undang-undang Nomor 
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut dengan PeraturanPemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah 
nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dan 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Plerseroan Terbatas. 
 
 Sering kali dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi terjadi kegagalan 
yaitu ketika Penyedia Jasa konstruksi tidak mampu menyerahkan prestasi atas 
hasil jasa konstruksi tepat waktu dan sesuai mutu yang telah ditetapkan dalam 
kontrak.  Sehingga kesadaran hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri 
dalam kontrak konstruksi/kontraktan perlu ditingkatkan untuk menjalankan hak 
dan kewajiban masing-masing dengan baik.  
 
 Kata kunci :  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Kegagalan dalam Pelaksanaan Jasa konstruksi di BUMN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan1. Kekayaan negara yang 

dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan 

atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.2 Yang dimaksud dengan dipisahkan 

adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal 

negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi 

didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan 

pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.3  Bentuk dari BUMN adalah persero dan 

perum4 dimana kedua bentuk BUMN tersebut memiliki tujuan yang berbeda yaitu 

mendapatkan keuntungan (profitable) dan mendatangkan kemanfaatan umum5 

dengan tetap saling berkaitan satu sama lain demi tercapainya kesejahteraan umum 

                                                             
1 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
2 Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
3 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang BUMN 
4 Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
5 Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
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dan kemajuan pembangunan nasional. Dalam prakteknya, masyarakat sering 

beranggapan bahwa BUMN adalah suatu entitas hukum pada APBN/APBD6 dimana 

APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut termasuk dalam lingkup 

keuangan negara.7 BUMN Persero memang diarahkan untuk profit oriented oleh 

karena itu sebaiknya pelayanan yang diberikannya harus sesuai dengan pembinaan 

organisasi yang baik, efektif, efisien, pelayanan yang baik dan memuaskan dengan 

memperoleh surplus atau laba. Penelitan ini memang diarahkan untuk BUMN dalam 

bentuk persero yang modal pendiriannya baik seluruh maupun sebagian merupakan 

milik negara yang dipisahkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya joint 

dan mixed enterprize dengan pihak swasta dan adanya penjualan saham-saham 

perusahaan milik negara.8 Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, maka 

BUMN dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya, 

dimana kontrak pengadaan barang dan jasa di BUMN tersebut dibingkai dalam suatu 

format hukum yang diatur tersendiri dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta 

lampirannya. Perlu diingat pula bahwa pembinaan pengelolaan dan fungsi BUMN 

secara langsung di lakukan oleh Kementrian BUMN. Oleh karena itu maka terdapat 

aturan kebijakan dan pengawasan tersendiri yang dilakukan oleh Kementrian BUMN 

yang berimplikasi terhadap kegiatan usaha BUMN tersebut termasuk dalam kegiatan 

pengadaan barang dan jasa. 

                                                             
6 Pasal 2 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
7 Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
8 Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 
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Kontrak pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) maupun instansi pemerintah merupakan kegiatan rutin (routine 

practice) sebagai salah satu upaya penting dalam kaitan penyelenggaraan 

pemerintahan. Demi mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah mempunyai 

kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat baik dalam bentuk Barang, Jasa maupun 

dalam bentuk pembangunan Infrastruktur.9  

Pengadaan barang/jasa juga digunakan oleh Pemerintah atau BUMN untuk 

meningkatkan eksistensinya di masyarakat sehingga tetap bisa 

menumbuhkembangkan usaha dalam negeri, industri kreatif inovatif, budaya serta 

memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri.  

Peningkatan Kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik dan bersih untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean 

Government, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel serta prinsip persaingan yang sehat dalam sistem 

pengadaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 

kelancaran pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa dalam Penelitian ini hanya difokuskan pada kegiatan Pengadaan 

Jasa konstruksi di BUMN karena pada prinsipnya perkembangan suatu negara 

                                                             
9 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Pemerintah). Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h.1 (Yohanes Sogar Simamora). 
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sebenarnya dapat ditandai dengan perkembangan infrastrukturnya yaitu berupa jalan, 

jembatan dan bangunan baik dalam bentuk gedung-gedung pemerintahan dan lain 

sebagainya. Proyek-proyek konstruksi merupakan prioritas yang sangat penting bagi 

pembangunan nasional Indonesia dimana kontraktor-kontraktor lokal dapat 

berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi pengembangan publik. Dalam hal ini 

peranan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi menjadi ujung tombak dalam 

pelaksanaan suatu proyek konstruksi.  

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang diminati oleh anggota masyarakat 

di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang 

bergerak dibidang konstruksi yang semakin pesat. Namun peningkatan jumlah 

perusahaan jasa konstruksi ini belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan 

kinerjanya sebagaimana tercermin dari penyerahan produk yang tidak sesuai dengan 

ketentuan mutu dalam perjanjian dan telah melampaui waktu pelaksanaan. Selain itu 

efisiensi Sumber Daya Manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa 

konstruksi itupun masih sangat jauh dari kriteria yang diharapkan. Hal yang perlu 

ditingkatkan dalam dunia usaha di Indonesia adalah kesadaran hukum dalam 

penyelenggaraan pekerjaan khususnya jasa konstruksi termasuk kepatuhan para pihak 

yakni Pengguna dan Penyedia Jasa dalam memenuhi kewajiban masing-masing yang 

termuat dalam ketentuan-ketentuan yang ada serta terkait dengan keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan lingkungan agar dapat mewujudkan hasil konstruksi yang 

berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana rencana yang dibuat sebelumnya. 
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Disisi lain, kesadaran masyarakat juga tak luput untuk ditingkatkan guna mendukung 

terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi secara optimal.  

Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Indonesia ini dibuat dalam suatu bentuk 

format hukum yakni Kontrak Kerja Konstruksi. Pemerintah melalui BUMN (terkait 

penyertaan modal) membuat kontrak dengan pihak lain untuk mendukung kinerja dari 

BUMN tersebut. Akibat hukum dari hubungan kontraktual dalam Pengadaan Jasa 

konstruksi bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak 

yang telah membuat dan menandatangani kontrak tersebut sebagaimana tercermin 

dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W. 

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi tersebut sering terjadi pelanggaran 

hukum sebagai akibat dari kontrak, misalnya tidak sesuai dengan ketentuan 

pelaksanaan tender, mark-up harga dengan nilai yang tidak rasional, Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) yang nakal, penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar 

produk dalam negeri, tidak maksimalnya hasil kerja Penyedia Jasa konstruksi 

dan masih banyak lagi masalah yang menyebabkan timbulnya beberapa kegagalan 

jasa konstruksi. Penyebab kegagalan jasa konstruksi lainnya yaitu disebabkan oleh 

rendahnya kinerja ataupun produktifitas para tenaga kerja di proyek yang sedang 

dilaksanakan. Walaupun berbagai kegagalan jasa konstruksi tersebut tidak dapat 

dirasakan secara nyata, namun jika berlangsung dengan intensitas yang besar dan 

terus-menerus maka kegagalan tersebut dapat terakumulasi dan dampaknya akan 

terlihat pada akhir proyek, misalnya keterlambatan pengerjaan proyek dari jadwal 
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yang telah direncanakan dalam kontrak dan penyerahkan hasil pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat serta 

penambahan biaya dari anggaran biaya yang telah direncanakan sebelumnya. 

Nampak sangat jelas bahwa pihak yang dirugikan dari kegagalan dalam 

Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi ini adalah BUMN selaku pihak Pengguna 

Jasa atau Pemilik Pekerjaan karena sangat berkaitan erat dengan kehadiran BUMN itu 

sendiri yang berdasarkan latar belakang pendiriannya tidak semata-mata difungsikan 

sebagai unit ekonomi dari negara saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai 

penyelenggara cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dengan mengedepankan unsur pelayanan dan 

penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan 

memadai serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah 

dibidang ekonomi dan pembangunan umumnya.10 Hal ini tercermin dalam ketentuan 

pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang 

menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah untuk 

mengejar keuntungan (profit oriented) dan menyelenggarakan kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

                                                             
10 Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Hak Menguasasi Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana 
Prenada Media Group, ed. I, Jakarta, 2012, h. 82 
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pemenuhan hajat hidup orang banyak yang tidak lain adalah representasi dari Pasal 

33 ayat (2) UUD NRI 1945.11 

Dengan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian dan memberikan sanksi 

penggantian biaya, kerugian dan bunga, BUMN dapat mengajukan upaya hukum 

yaitu gugatan keperdataan yang ditujukan kepada pihak penyedia jasa konstruksi 

(kontraktor/pemborong). Hal-hal demikian sangat penting untuk diketahui oleh pihak 

pengguna jasa konstruksi sebagai suatu penyelesaian terhadap timbulnya kegagalan 

dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. 

2. Rumusan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : “Kegagalan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi di BUMN 

(PERSERO)”. Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang, dapat 

ditarik dua permasalahan hukum sebagai berikut : 

1. Landasan yuridis apa saja yang mengatur tentang kegagalan dalam 

pelaksanaan  Pengadaan Jasa konstruksi di Badan Usaha Milik Negara 

(Persero) ? 

2. Upaya perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Negara (Persero) atas timbulnya kegagalan dalam Pelaksanaan 

Pengadaan Jasa Konsruksi ? 

                                                             
11 Diintisarikan Aminuddin Ilmar, ibid, h. 85-87 
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3. Tujuan Penelitian 

Secara khusus, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai konsekuensi yuridis akibat adanya 

kegagalan dalam pelaksanaan  pengadaan jasa konstruksi di BUMN. 

2. Menganalisis jenis upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh 

BUMN atas timbulnya kegagalan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. 

 

4. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.12  

b. Pendekatan Masalah 

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe 

penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan masalah 

dengan menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan. 

c. Sumber Bahan Hukum 

                                                             
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, h.35 
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1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan jasa konstruksi di BUMN antara 

lain Burgerlijk Wetboek (B.W.), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 yang telah diperbaharui 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyeleggaraan Jasa 

Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan 

pembinaan jasa konstruksi, Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 yang telah 

diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa BUMN, dan peraturan lain terkait dengan Pengadaan Jasa konstruksi di 

BUMN. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain literatur-

literatur, kasus-kasus hukum yang terkait dengan Pengadaan Jasa konstruksi di 

BUMN, serta jurnal ilmiah, internet, media-media lain  yang mendukung. Salah satu 

literatur yang mendukung penelitian ini adalah Yohanes Sogar Simamora, Hukum 
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Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah). 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009. 

3. Wawancara 

Dalam penelitian hukum ini, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan skripsi kepada Narasumber yang 

berkompeten guna mengetahui korelasi antara teori dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. Narasumber atau praktisi yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini 

adalah Paupi Prasetyo, S.T. selaku Konsulta (Pengawas) Jasa konstruksi/Proyek di 

salah satu BUMN dan Syaiful Ma’arif and Partners selaku In House Lawyer di salah 

satu BUMN. 

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder yang di kumpulkan guna menyusun skripsi ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum yang terkait dengan permasalahan 

hukum yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan 

dianalisa dan diaplikasikan pada praktek dimasyarakat. 

e. Analisis Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif 

yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang 
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hendak diteliti.13 Dapat dilakukan dengan cara menganalisa sumber hukum yang ada 

seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur-literatur dan bahan 

hukum lain untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan 

kemudian dibahas, diulas, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya untuk mencari dan 

menemukan sebuah kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah (problem 

solving). 

5. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian 

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri atas : 

Bab Pertama yakni Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Metode Penelitian, serta Pertanggungjawaban sistematika 

penelitian. 

Bab Kedua akan memuat tinjauan mengenai landasan yuridis kegagalan dalam 

pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi di BUMN (Persero) yang meliputi 

Karakteristik BUMN (Persero), Ruang Lingkup Pengadaan Jasa konstruksi di BUMN 

baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau tanpa menggunakan APBN dan 

Konsekuensi yuridis kegagalan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi. 

Bab Ketiga membahas mengenai macam-macam upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh BUMN (Persero) atas timbulnya Kegagalan dalam Pelaksanaan 

                                                             
13 Ibid h.42 
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Pengadaan Jasa konstruksi yang mencakup faktor penyebab timbulnya kegagalan 

dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, penerapan asas proporsionalitas dalam 

penyelesaian sengketa Jasa konstruksi di BUMN, dan upaya hukum yang dilakukan 

oleh BUMN atas timbulnya Kegagalan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa 

konstruksi. 

Terakhir adalah Bab Keempat yakni Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran (rekomendasi) dimana masing-masing bab tersebut mempunyai hubungan yang 

erat dan saling terkait sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. 
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BAB II 

LANDASAN  YURIDIS KEGAGALAN DALAM 

PELAKSANAANPENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA (PERSERO) 

 

1. Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (Persero) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat penting dalam 

rangka pembangunan nasional khususnya dalam membangun perekonomian nasional 

di Indonesia. Adanya iklim investasi yang kondusif dan tanggapan pemerintah yang 

partisipatif terhadap kegiatan usaha yang dilalakukan oleh BUMN dapat berdampak 

positif yaitu meningkatnya investor asing maupun investor dalam negeri untuk 

berinvestasi.  

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya perusahaan membutuhkan modal. 

Sama halnya dengan BUMN yang merupakan subyek hukum perdata (privat) juga 

membutuhkan suntikan modal dalam rangka menjalankan usahanya tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN yaitu untuk 

memperoleh keuntungan/profit. Dimana keuntungan/profit dalam BUMN dapat kita 

amati dalam BUMN dengan bentuk Persero.  

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang 

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



14 

 

paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.14 Jadi selain saham yang 

bersumber dari perseroangan/swasta, saham dalam BUMN dapat pula bersumber dari 

Pemerintah. BUMN dalam hal penyertaan modal negara tersebut, sumber dana yang 

diberikan oleh Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

Ketentuan minimal jumlah saham yang dimilki oleh Negara Republik Indonesia 

yaitu 51% adalah ketentuan mutlak yang harus dipenuhi sebagai karakter dari BUMN 

itu sendiri dalam tahap pendiriannya. Pada penafsiran secara a contra rio jika saham 

yang dimiliki oleh negara untuk penyertaan modal kedalam BUMN saat proses 

pendiriannya kurang dari 51% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

bukan perusahaan dalam bentuk BUMN. Berbeda halnya bila pada saat pendirian 

BUMN diketahui saham negara dalam penyertaannya memenuhi 51% namun seiring 

berjalannya waktu dimana BUMN mulai beroperasi dan ternyata kemudian diketahui 

bahwa saham negara dalam BUMN kurang dari 51%, maka BUMN tersebut tetap 

exist sebagai suatu entitas hukum yaitu BUMN. 

Dalam perkembangannya terdapat perdebatan tentang prespektif keuangan negara 

dalam konteks penyertaan modal negara dalam BUMN. Prespektif pertama 

menganggap bahwa keuangan negara yang telah dipisahkan untuk dijadikan 

penyertaan modal dalam BUMN masih tetap dianggap sebagai keuangan negara. 

Dalam artian bahwa uang negara dalam penyertaan modal BUMN tersebut bersumber 
                                                             
14 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
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dari APBN yang tidak lain masih dianggap sebagai kekayaan negara. Kemudian 

prespektif kedua menyebutkan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak 

lagi bersifat keuangan negara karena statusnya telah berubah menjadi keuangan 

badan hukum lain, dalam hal ini adalah BUMN. Oleh karena itu dalam pengurusan 

kegiatan usahanya disamakan dengan perusahaan swasta yang sehat. Perdebatan 

tersebut dapat kita ketahui dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.  

Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 

pada dasarnya menyatakan bahwa kekayaan negara/daerah yang dikeola sendiri dan 

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/daerah. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam konteks pasal tersebut masih 

tetap dianggap sebagai keuangan negara. 

Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan 

kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 

dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan 

pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan didasarkan pada 

prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.  

Dalam angka 5 Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 

menyatakan hal yang terkait dengan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 
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Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara 

hukum. Sedangkan dalam angka 2 Fatwa Mahakah Agung tersebut menguatkan Pasal 

4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan 

undang-undang khusus tentang BUMN yang telah disebutkan dengan jelas bahwa 

modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN  dan 

selanjutnya pembinaan serta pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN 

melainkan berdasar pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Memang kekuatan 

Fatwa Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dalam hierarkhi 

peraturan Perundang-undangan di Indonesia., namun pada prakteknya Fatwa 

Mahkamah Agung tersebut dipatuhi oleh praktisi hukum terutama hakim dalam 

memberikan putusan terkait keuangan negara dalam penyertaan modal di BUMN. Hal 

ini nampak dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 671 PK/Pdt/2010 dalam perkara 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Jombang melawan H. Djamaluddin 

Malik, dkk menguatkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt/ 2007 dan 

menolak permohonan Penijauan Kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Tergugat yang menyatakan Mahkamah Agung telah salah dalam 

menerapkan kedudukan/posisi dari PT. BRI (Persero) yaitu : 

1. Bahwa berdasarkan PP No. 21 Tahun 1992 bentuk Badan Hukum BRI telah 

diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian segala hak 

dan kewajiban serta kekayaan BRI beralih kepada ketentuan Perusahaan 

Perseroan. 
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2. Bahwa Perusahaan Perseroan berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 

2003 tentang BUMN pasal 1 ayat (2) adalah BUMN yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 

atau paling sediki 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, maka segala 

ketentuan tentang Perseroan Terbatas Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan 

prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur 

dalam UU tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). 

Maka dengan demikian dapat diterik kesimpulan bahwa ketika negara ikut 

terjun dalam usaha bentuk BUMN, maka secara sukarela negara 

menundukkan dirinya terhadap pengaturan hukum dalam ranah Perdata 

(privat) dan melepaskan dirinya dari pengaturan hukum publik terutama 

terkait dengan sumber modal, keuntungan kerugian, serta perikatan dengan 

pihak ketiga dan akibatnya. 

3. Baha berdasarkan pada Pasal 7 ayat (6) UU nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas menetapkan bahwa apabila pemegang saham kurang dari 2 

(dua) orang (hanya terdiri dari satu pemegang saham saja), maka pemegang 

saham tersebut bertanggung jawab pribadi atas segala perikatan dan kerugian 

perseroan. Akan tetapi pertanggung jawaban secara pribadi tersebut tidak 

berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara 
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sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, negara tidak bertanggung jawab 

secara pribadi atas kerugian perseroan sekalipun negara sebagai pemegang 

saham tunggal. 

 

Selain hal tersebut diatas, BUMN Persero juga tidak memiliki semua fasilitas 

negara dan dipimpin oleh Direksi tercermin dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003. Pegawainya berstatus pegawai perusahaan swasta biasa dan peranan 

Pemerintah sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Selanjutnya pembinaan 

BUMN Persero dilakukan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai RUPS 

dalam hal seluruh modal perusahaan dimiliki oleh negara, dan sebagai pemegang 

saham dalam hal tidak seluruh modal persero adalah modal negara.15 Dalam RUPS 

Menteri Keuangan selaku pemegang saham menguasakan wewenangnya kepada 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya. Kemudian penyelenggaraan perseroan 

didasarkan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan persero dan/atau perubahan 

dan penambahannya diajukan  oleh Direksi persero kepada RUPS untuk memperoleh 

pengesahan. Menteri selaku kuasa pemegang saham memerlukan persetujuan terlebih 

dahulu dari menteri keuangan selaku pemegang saham untuk mengadakan RUPS 

mengenai tindakan-tindakan atau hal-hal tersebut diantaranya rencana perubahan 

                                                             
15 Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana 
Prenada Media Group, ed. I, Jakarta, 2012, h. 85-87 
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jumlah modal saham persero, rencana penyertaan modal persero, rencana pendirian 

anak perusahaan, rencana pelepasan atau sebagian saham persero, dan sebagainya.16 

Mengenai status hukum anak perusahaan BUMN dapat kita amati pertama 

mengenai definisi/pengertian anak BUMN itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 

angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman 

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

BUMN yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah Perseroan 

Terbatas (PT) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan 

Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Mengenai definisi anak perusahaan BUMN 

diperukat  dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

BUMN yaitu anak perusahaan adalah anak perusahaan BUMN yang sahamnya 

minimum 90% dimiliki oleh BUMN. Sehingga berdasarkan uraian diatas, kiranya 

jelas bahwa Anak Perusahaan BUMN (Persero) tidak termasuk BUMN karena 

sahamnya tidak dimiliki oleh Negara, tetapi dimiliki oleh BUMN dengan jumlah 

minimum 90%. Mengenai BUMN (Persero) keuangan negara yang disertakan 

kedalam BUMN melalui penyertaan secara langsung tersebut merupakan kekayaan 

negara yang dipisahkan berasal dari APBN yang tidak lagi tunduk pada sistem APBN 

melainkan tunduk pada Prinsip perusahaan yang sehat/korporasi, hal ini adalah 

konsekuensi negara melakukan penyertaan dalam badan hukum privat yaitu BUMN 

((Persero) dalam bentuk Perseroan Terbatas, sehingga uang negara telah dikonversi 
                                                             
16 ibid 
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dalam bentuk saham dan menjadi uang/modal BUMN. Melepaskan hukum publiknya 

dan sukarela menundukkan diri pada ranah hukum privat. (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN). 

Setiap produk yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN yakni berupa Keputusan 

Menteri BUMN atau Surat Edaran Menteri BUMN yang ditujukan kepada BUMN 

dimulai dari standar penetapan anggaran dasar BUMN berbentuk Persero, 

pelaksanaan tata kelola (good coorporate governance) yang baik BUMN, pedoman 

pelaksanaan umum pengadaan barang dan jasa sampai dengan pedoman 

pengangkatan anggota direksi dan komisaris BUMN tersebut. Peraturan-peraturan 

tersebut diatas digunakan oleh BUMN sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan 

usahanya demi melayani kepentingan masyarakat. 

Penandatanganan kontrak Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip 

akuntabilitas, dimana prinsip akuntabilitas ini tercermin dari pihak-pihak yang 

mewakili Pengguna dan Penyedia Barang/jasa berdasarkan anggaran dasar (AD) 

perusahaan, peraturan perusahaan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang perseroan terbatas serta pihak yang memang memiliki kompetensi dan 

kapasitas dibidangnya dalam melakukan pengurusan perseroan. Syarat-syarat 

pembentukan kontrak pengadaan barang/jasa : 

a. Wewenang 

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan jasa konstruksi 

dan pembentukan kontraknya merupakan kewenangan dari divisi atau departemen 
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yang memang memiliki kompetensi atau keahlian dalam proses pengadaan 

barang/jasa. Sedangkan dalam hal pembentukan kontrak dalam BUMN dilakukan 

oleh Direksi yang namanya telah disebut secara eksplisit dalam Anggaran Dasar 

(AD) dan Peraturan internal BUMN tersebut. 

 

b. Prosedur 

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya pekerjaan kontruksi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki mekanisme sendiri yang termuat dalam 

peraturan internal Perusahaannya dalam bentuk Keputusan Direksi atau Instruksi 

Direksi. Hal ini sebenarnya dilakukan demi mewujudkan good coorporate 

governance yang mencerminkan prinsip-prinsip yang termuat dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

c. Substansi 

Substansi dalam kontrak pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan dokumen 

pengadaan yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan Pertauran Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 dan Keputusan-keputusan Direksi (internal) dalam menjalankan 

kegiatan kepengurusan perseroan/ BUMN (darden van beheren). 

 

Dalam hal penandatanganan kontrak kerja konstruksi dalam lingkup BUMN yang 

berbentuk persero diwakili oleh Direksi sebagai Organ perseroan/perusahaan yang 
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memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Hal tersebut 

didukung dengan ketentuan Pasal 92 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tugas Direksi dalam kegiatan 

kepengurusan yang bersifat beheren dan dilakukan secara berulang-ulang tiap hari. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penandatanganan kontrak Pengadaan 

Jasa konstruksi dilakukan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas yang melihat aspek 

kewenangan pihak yang mewakili Pengguna Jasa konstruksi/BUMN berdasarkan 

Anggaran Dasar Perusahaan dan disesuaikan pada kompetensi dan kapasitas untuk 

melakukan tindakan kepengurusan tersebut. 

Sedangkan bila kita tinjau Pihak yang berwenang untuk melakukan pembentukan 

dan penandatanganan Kontrak Konstruksi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan tugas dari Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dengan tetap memahami bahwa kewenangan untuk menentukan 

jenis kontrak konstruksi yang akan diambil adalah kewenangan Unit Layanan 

Pekerjaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan.  

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi diharuskan bagi BUMN untuk menerapkan 

prisip tata kelola perusahaan yang baik dengan jalan Direksi melaporkan kepada 

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil pengadaan Jasa 

konstruksi. 

Dimana yang kita ketahui bahwa pihak pengguna barang/jasa dapat berupa 

perorangan maupun badan hukum baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Oleh 
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karena itu BUMN dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak Pengguna Jasa 

Konstruksi. Pihak pengguna maupun penyedia jasa konstruksi memiliki hubungan 

hukum bermacam-macam yakni ; 

a. Apabila Pihak Pengguna maupun Penyedia jasa konstruksi tersebut merupakan 

pemerintah, maka hubungan hukum diantara keduanya merupakan hubungan 

hukum kedinasan. Sedangkan bila ; 

b.  Pihak pengguna maupun penyedia jasa konsruksi adalah pihak swasta dan 

bertindak sebagai wakil pemberi tugas (sebagai Direksi) dengan perjanjian 

pemberian kuasa, maka hubungan hukum yang terjadi disebut sebagai kontrak 

kerja konstruksi yang dapat berbentuk akta dibawah tangan, Surat Perintah Kerja 

(SPK) dan kontrak kerja konstruksi. 

 

2. Ruang Lingkup Pengadaan Jasa konstruksi  

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dapat dibayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana APBN.17 

Ketiga hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

                                                             
17 Menimbang huruf a Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara.  
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2.1 Pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh BUMN dan dibiayai 

oleh APBN. 

Pada hakekatnya, Pengadaan Barang/Jasa (procurement) adalah suatu 

kegiatan untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkan 

dengan menggunakan metode dan sistem tertentu untuk mencapai suatu 

kesepakatan mengenai harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Pengadaan 

Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMN dan dibiayai oleh dana  APBN, 

baik sebagian maupun seluruhnya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 

80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden nomor  54 tahun 

2010.18 Namun Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sudah dinyatakan 

tidak berlaku dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Definisi Pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan Peraturan Presiden nomor 

54 Tahun 2010 adalah : 

“Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

                                                             
18 Konsideran huruf b Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN 
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kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa”. 

Pengadaan yang termasuk dalam APBN yaitu meliputi pula proyek-proyek 

APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang 

dijadikan sebagai penyertaan modal negara.19 Selain B.W. dan Peraturan Presiden 

No. 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 sebagai (lex generalis), terdapat regulasi/peraturan lain yang 

mengatur khususnya mengenai kegagalan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa 

konstruksi di BUMN, yaitu antaa lain : 

- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

- Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi; 

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan jasa 

konstruksi. 

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN 

 

Pada bulan Agustus 2010, Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden No. 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini 

                                                             
19 Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
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mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sebagai Pengganti Keputusan Presiden 

No. 80 Tahun 2003. Beberapa perubahan penting yang tercakup dalam Peraturan 

Presiden No. 54 Tahun 2010 antara lain : 

a. Ruang lingkup mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pememrintah tidak hanya 

berasal dari anggaran negara saja, namun telah dilakukan perluasan yaitu 

terdapat pinjaman dan hibah luar negeri pengembangan internasional. 

b. Memberikan persyaratan adanya transparansi pada harga perkiraan lelang. 

c. Memberikan jaminan untuk melakukan sanggah banding. 

d. Mengubah administrasi pengadaan dengan cara membagi tugas pejabat 

pengadaan dalam tiga unit terpisah, yaitu : 

- Unit Pertama 

PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) dengan 

tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan pengadaan.  

- Unit Kedua 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertugas untuk menentukan 

pelaksanaan pengadaan individual seperti menetapkan spesifikasi lelang, 

mengevaluasi penawaran dan menetapkan pemenang, serta memantau 

pelaksanaan kontrak.  
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- Unit Ketiga 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas mengevaluasi hasil 

kontrak. Unit ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawas jasa 

konstruksi. 

 

Berbagai istilah yang perlu untuk kita ketahui dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 

terkait judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang 

diinginkan oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari tahap perencanaan 

kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

Barang/Jasa. 

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat yang diberi 

kewenangan pengguna anggaran Kementrian/Lemabaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan dengan Institusi lain 

Pengguna APBN/APBD. 

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA Pejabat yang 

ditunjuk oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menggunakan APBD. 
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4. Pejabat Pembuat Komitmen yang disebut sebagai PPK adalah pejabat yang 

diangkat oleh PA/KPA sebagai emilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari mulai perencanaan sampai tahap 

penyerahan hasil (Barang/Jasa). 

5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut sebagai ULP adalah unit 

organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di 

K/L/D/I yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada 

unit yang sudah ada. 

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

7. Panitia/Pejabat yang Menerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia atau 

Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menerima dan 

memeriksa hasil pekerjaan. 

8. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Perseorangan yang 

menyediakan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya. 

9. Jasa konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau wujud fisik lainnya. 

10. Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan 

dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan 

Barang/Jasa 
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11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat 

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh Para 

pihak dalam sistem pengadaan Barang/Jasa. 

12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana 

Swakelola. 

13. Pelelangan Terbatas yaitu metode pemilihan Penyedia Jasa konstruksi untuk 

Jasa konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

14. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis 

yang bersifat mudah dicairkan oleh Bank Umum/Perusahaan 

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa 

kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban/Prestasi dari pihak 

Penyedia Barang/Jasa. 

15. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, 

resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau 

pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliyar 

rupiah). 

 

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 2 Perpres 

No. 54 Tahun 2010 meliputi : 
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1) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik 

sebagian maupun seluruhnya bersumber pada APBN/APBD. 

2) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, 

BHMN (Badan Hukum Milik Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang pembiayaannya baik 

seluruh maupun sebagian dibebankan pada APBN/APBD. 

 

Pasal 4 Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Obyek Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi : 

1. Barang; 

Dalam Pasal 1 angka 14 Perpre No. 54 Tahun 2010, yang dinamakan sebagai 

barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

dan dimanfaatkan oleh pihak Pengguna Barang 

2. Jasa konstruksi; 

yang dimaksud dengan jasa konstruksi dalam Pasal 1 angka 15 Perpres No. 54 

Tahun 2010 yaitu : 

"keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan  konstruksi 

bangunan atau wujud fisik lainnya". 

3. Jasa Konsultasi; 

dalam Pasal 1 angka 16 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah : 
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"Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu  diberbagai 

bidang keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir  atau brainware". 

4. Jasa Lainnya. 

yang dimaksud dengan Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan 

kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam 

suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan 

jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa konstruksi dan pengadaan 

Barang. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah 

suatu perjanjian tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan 

Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.20 Penyedia Barang/Jasa dalam hal 

ini adalah mitra dari BUMN selaku representasi Pemerintah ini dapat berbentuk 

Badan Usaha atau orang-perorangan yang menyediakan Barang/Jasa konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya. Sedangkan apabila penyediaan barang/jasa dilakukan 

dengan cara swakelola, sesuai dalam Pasal 1 angka 20 Perpres 54 Tahun 2010 yaitu 

pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh 

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai 

penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah dan/atau kelompok masyarakat. 

                                                             
20 Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 
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Dalam Kontrak Pengadaan khususnya Jasa konstruksi, para pelaksana pengadaan 

barang/Jasa yang bertindak untuk pemerintah meliputi PPK (Pejabat Pembuat 

Komitmen) dan Panitia/Pejabat Pengadaan, yang terkait persyaratan, pengangkatan, 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing telah ditentukan oleh 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 serta dalam hal pelaksanaan sistem 

pengadaannya diberikan kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip yang diatur 

didalam Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan Barang/Jasa dengan hasil yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan 

keuangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : 

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang paling minimum untuk mencapai kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan mannfaat yang sebesar-

besarnya. 

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia 

Barang/Jasa yang berminat dan oleh masyarakat pada umumnya. 
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d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia 

Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/criteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas. 

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa garus dilakukan melalui Persaingan 

Usaha yang Sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang 

setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang 

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 

terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Adil/Tidak Diskriminatif, Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan 

keuntungan untuk pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan 

nasional. 

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Jasa konstruksi dapat dilakukan 

dengan cara Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, 

Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung. Dari kelima metode tersebut, 

ditentukan bahwa Metode Pelelangan Umum merupakan prinsip utama dalam 

pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi. Hal ini dikarenakan Pelelangan Umum 

merupakan suatu metode Pemilihan Penyedia Jasa konstruksi untuk semua jasa 
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konstruksi yang dapat diikuti semua Penyedia Jasa konstruksi yang memenuhi syarat. 

Jadi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta Penyedia Jasa 

konstruksi untuk menjadi pemenang lelang. Namun dalam Penelitian ini, lebih 

diutamakan untuk mempelajari secara mendalam terkait pemilihan Penyedia Jasa 

konstruksi melalui pelelangan terbatas yaitu pelelangan yang tidak jauh berbeda 

dengan Pelelangan umum dan diadakan untuk suatu pekerjaan tertentu dengan 

kriteria21 : 

- Beresiko tinggi 

- Berteknologi Tinggi 

- Dalam lingkup Pekerjaan yang kompleks 

- Biaya besar 

- Jumlah Penyedia dibidang Jasa konstruksi tersebut diyakini terbatas. 

Indikator kinerja yang digunakan dalam Pengadaan Barang lebih banyak 

menggunakan aspek harga, seolah-olah bila pengadaan tersebut menghasilkan nilai 

kontrak yang paling rendah, Panitia pengadaan barang/jasa sudah dikatakan berhasil. 

Sebaliknya bila nilai kontrak yang dicapai terlampaui tinggi karena tuntutan 

persyratan yang tinggi, maka dianggap sangat merugikan negara. Sangat jauh berbeda 

ketika kita berbicara mengenai Pengadaan Jasa konstruksi. Pada dasarnya dalam 

pengadaan barang yang dibutuhkan adalah pemindahan barang dari Penyedia 

kepada Pengguna barang tanpa memerlukan suatu proses pembuatan barang 

                                                             
21 Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 29 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi 
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tersebut, namun pada Jasa konstruksi lebih menekankan pada Proses 

pembuatan barang  dimana waktu memiliki peran penting untuk mewujudkan 

dan membuat barang yang bermanfaat sesuai dengan kehendak Pengguna Jasa 

konstruksi tersebut. Pengadaan jasa konstruksi ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana dalam setiap tahapan tersebut 

sangat rentan terjadi pelanggaran. Hasil yang sering kita jumpai adalah pekerjaan 

dengan nilai kontrak yang rendah (harga paling murah) namun penyerahan 

pekerjaannya tidak tepat mutu dan waktu. Dari sinilah kita akan mengetahui bahwa 

ketepatan waktu penyerahan menjadi sangat penting, karena peluang terjadinya 

kegagalan dalam penyerahan hasil akhir jasa konstruksi harus dipikirkan 

penyelesaiannya. 

Pengadaan ini dilakukan dengan dasar pemikiran yang logis dan sistematis 

mengikuti norma dan etika yang ada berdasarkan metode dan sistem pengadaan yang 

baku. Kegiatan ini dibingkai dalam suatu bentuk format hukum yaitu kontrak 

pengadaan jasa konstruksi. Pembuatan Kontrak Jasa konstruksi yang dilakukan 

oleh BUMN bertujuan menciptakan hubungan bisnis, baik yang bertujuan untuk 

membelanjakan atau memperoleh penerimaan bagi BUMN itu sendiri atau dengan 

kata lain untuk mendukung kinerja BUMN terkait kegiatan pembangunan 

nasionalnya. 

Dalam tata hukum perjanjian Indonesia, pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi ini 

diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang diterima sesuai dengan asas 
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consensualism yaitu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan dari para pihak yang 

berkepentingan, yaitu dalam Pasal 1320 B.W., asas kebebasan berkontrak (freedom of 

contract) dalam Pasal 1338 B.W. dan asas pacta sunt servanda serta asas iktikad baik 

(good faith). 

Sebagai kontraktan dalam suatu kontrak, BUMN merupakan pelaku hukum 

keperdataan dan hubungan kontraktual yang tercipta dengan mitra dalam 

perjanjiannya masuk kedalam ranah hukum perdata atau privat. Dengan menjadi 

bagian dari hukum perdata, tercipta suatu hubungan hukum dalam lapangan harta 

kekayaan atau harta benda antara dua pihak yang memberikan kenikmatan hak pada 

satu pihak untuk memperoleh prestasi.22 Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban 

yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan para pihak yang 

membuat kontrak.  

Keberlakuan kontrak mengikat bagaikan Undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Dengan demikian, keabsahan dan validitas kontrak yang dibuat oleh 

BUMN didasarkan pada ketentuan Buku III B.W. yaitu pada pasal 1320 B.W. yang 

memuat syarat-syarat materiil dalam pembentukan suatu kontrak. 

Asas Konsensualisme 

Pasal 1320 B.W. : 

Syarat sahnya perjanjian : 

                                                             
22 Yahya Harahap, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 82 
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1. Kesepakatan 

Kesepatan merupakan syarat subyektif yang memuat persesuaian kehendak dari 

pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dengan cara membuat kontrak/perjanjian yang 

telah ditandatangani bersama. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan 

kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak. 

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak 

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Dalam literatur-literatur 

hukum perjanjian Indonesia, ditemukan beberapa teori yang dapat memberikan 

petunjuk  mengenai tercapainya kesepakatan, antara lain: 23 

a. Teori ucapan (wilstheorie), yaitu kesepakatan terjadi pada saat pihak yang 

menerima penawaran itu menyatakan kehendak bahwa ia menerima 

penawaran tersebut.  

b. Teori pengiriman (verzenuingstheorie), yaitu kesepakatan terjadi apabila 

pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.  

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), yaitu kesepakatan terjadi apabila 

pihak yang menawarkan mengetahui adanya akseptasi (penerimaan), tetapi 

penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). 

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie), yaitu kesepakatan terjadi saat pihak yang 

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. 

e. Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie), yaitu bahwa pernyataan yang 

menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkabn perjanjian. 

                                                             
23  Diintisarikan dari Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1992) dan Prodjodikoro, h. 

27-29 
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f. Teori Kehendak (wilstheorie), yaitu bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan. 

g. Teori Pernyataan (verklaringstheorie), yaitu bahwa yang menyebabkan 

terjadinya perjanjian adalah pernyataan.  Jika terjadi perbedaan antara 

kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. 

Kesepakatan (agreement) diletakkan sebagai salah satu syarat utama terbentuknya 

kontrak atau perjanjian. Pertemuan antara penawaran dan penerimaan itulah 

yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam pengadaan barang/jasa 

khususnya pengadaan jasa konstruksi, akseptasi atau penerimaan penawaran terjadi 

pada saat diterbitkannya  SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) oleh PPK 

(Pejabat Pembuat Komitmen), baik dalam pengadaan melalui lelang maupun 

penunjukan langsung.  Dengan kata lain, penawaran yang diajukan berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dianggap sebagai penawaran yang paling baik dan menguntungkan bagi 

negara.  Oleh karena itu, penawaran diterima atau diakseptasi, sehingga terjadilah 

meeting of minds dan terbentuklah kesepakatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat Pembuat 
Komitmen/           Unit 
Layanan Pengadakan 

 Penerbitan Surat 
Penetapan 

Pemenang Lelang 

 Dokumen 
Penawaran 

 Penandatanganan 
Kontrak Pengadaan  

Barang/Jasa 
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2. Kecakapan 

Kecakapan juga merupakan syarat subyektif dalam pembuatan suatu kontrak 

seperti halnya syarat kesepakatan yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila syarat 

subyektif dalam pembuatan kontrak ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya 

kontrak tersebut dapat dibatalkan untuk kelanjutan pelaksanaannya sepanjang pihak 

lawan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kontrak pengadaan jasa konstruksi pun 

mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat apabila sistem pengadaannya dilakukan 

dengan memenuhi seluruh aturan dan prosedur yang ada dan ditandatangani oleh 

pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu. Dalam hal subjek hukumnya adalah 

berupa badan hukum yaitu BUMN selaku badan hukum privat, maka standar 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dilihat dari kewenangannya 

(bevoegheid).24 Artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan 

pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya.  Dengan demikian 

untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek 

kewenangannya (bekwaamheid bevoegheid).  

Dari sisi hukum kontrak, hanya kontraktan yang wajib melaksanakan kewajiban 

kontraktual yang telah dituangkan dalam kontrak sesuai dengan asas privity of 

contract. Tanda tangan merupakan bukti persetujuan dan sekaligus bentuk 

kesanggupan untuk terikat dan bertanggungjawab secara hukum. Oleh karena itu 

                                                             
24  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial), 

jilid II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 184.  
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tanda tangan kontraktanlah yang secara hukum dinilai mempunyai kekuatan 

mengikat. Menurut Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

barang/jasa Pemerintah, kewenangan untuk menandatangani kontrak pengadaan 

pkerjaan knstruksi adalah pada Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa 

konstruksi. 

Sedangkan tanda tangan oleh pihak lain di luar kontraktan, misalnya saksi atau 

pejabat atasan pengguna barang/jasa, tidak menimbulkan akibat hukum dalam 

pelaksanaan kontrak. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa adalah secara 

hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.25  Selain itu, 

terkait kapasitas dalam melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, 

disebutkan pula bahwa penyedia barang/jasa disyaratkan tidak dalam pengawasan 

pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi 

yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia 

barang/jasa. 26   

Syarat kewenangan bagi penyedia barang/jasa telah ditentukan sejak saat proses 

                                                             
25  Pasal 19 huruf  l Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

26  Pasal 19 huruf  j Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 
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prakualifikasi. Pada tahap ini telah ditentukan persyaratan bahwa calon penyedia 

barang/jasa secara hukum juga harus mempunyai kapasitas dalam menandatangani 

kontrak.27 Demikian juga pada tahap pengajuan penawaran, surat penawaran yang 

diajukan oleh penyedia barang/jasa harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur 

utama perusahaan atau kuasanya, kepala cabang perusahaan atau pihak yang menurut 

konsorsium, perjanjian kerjasama atau joint venture adalah yang berhak mewakili 

perusahaan kerjasama tersebut. Syarat ini merupakan salah satu dari keseluruhan 

syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa.  Dengan 

demikian, syarat kewenangan meliputi dua aspek, yaitu kewenangan pada sistem 

pengadaannya dan kewenangan pada tahap penandatanganan kontrak.28 

3. Obyek Tertentu 

Obyek tertentu (een bepaald onderwer) dalam pasal 1320 B.W. adalah prestasi 

yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan dan merupakan syarat Obyektif 

dalam pembuatan suatu kontrak. Syarat obyektif ini memiliki makna bahwa apabila 

tidak dipenuhi dalam pembuatan suatu kontrak maka akibat hukumnya kontrak 

tersebut dinyatakan batal demi hukum yaitu dianggap tidak pernah terjadi kontrak 

selama pihak lawan mengajukan gugartan ke Pengadilan. Hal ini untuk memastikan 

sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. 

Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para 
                                                             
27  Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Pemerintah). Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 238 (Yohanes Sogar Simamora). 

28 Ibid 
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pihak adalah tidak mengikat atau batal demi hukum. Pasal 1332 B.W. menyatakan 

bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok 

perjanjian. Hal Pasal 1333 B.W. menegaskan bahwa suatu perjanjian harus 

mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Hal tertentu oleh para pihak kemudian dituangkan dan ditegaskan dalam 

perjanjian yang mencakup jenis barang, kualitas dan mutu barang , warna barang, ciri 

khusus barang tersebut, jumlah barang dan uraian lebih lanjut mengenai barang itu.  

Terkait obyek dalam kontrak/perjanjian, berdasarkan Pasal 4 Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 

meliputi barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. 

4. Sebab yang dibolehkan 

Syarat yang keempat dalam pembuatan suatu kontrak adalah syarat causa/sebab 

yang dibolehkan, dimana syarat ini merupakan syarat Obyektif sama seperti syarat 

Obyek tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi syarat 

ini yaitu kontrak dinyatakan batal demi hukum. Suatu kontrak tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut : 

a) Tidak mempunyai causa 

b) Causanya palsu 

c) Causanya bertentangan dengan undang-undang 
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d) Causanya bertentangan dengan kesusilaan  

e) Causanya bertentangan dengan ketertiban umum. 

Pasal 1335 B.W. menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab 

atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sebab 

yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak 

dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan 

kesusilaan, hal ini dapat kita ketauhi dengan penafsiran secara  a contario terhadap 

Pasal 1337 B.W. yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi di Indonesia telah diatur secara 

khusus dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dari segi subtansinya, 

kecuali mengenai segi-segi hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap 

mengatur pngadaan jasa konstruksi.29 Prinsip-prinsip umumnya yaitu :30 

a. asas kejujuran dan keadilan 

asas kejujuran dan keadilan ini mengndung pengertian kesadaran akan 

fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab 

memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. 

                                                             
29 Ibid, h.252 (Yohanes Sogar Simamora). 
30 Penjelasan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
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b. Manfaat 

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi 

harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam 

kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, efektifitas yang dapat menjamin 

terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan 

jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. 

c. Keserasian 

Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 

yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

bermanfaat tinggi. 

d. Keseimbangan 

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya 

keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna 

jasa dalam menentukan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin 

terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan 

peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia 

jasa. 
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e. Kemandirian 

Asas kemandirian mengadung pengertian bahwa tumbuh dan berkembangnya 

daya saing jasa konstruksi nasional. 

f. Keterbukaan 

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat 

diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak 

dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk 

memperoleh serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya 

berbagai kekurangan dan penyimpangan. 

g. Kemitraan 

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang 

harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis. 

h. keamanan dan keselamatan 

asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib 

penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, 

serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan 

kepentingan umum. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



46 

 

 Pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

konsruksi tertuang dalam 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, yaitu : Peraturan Pemerintah 

No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat Jasa Konstruksi (PP No. 

28/2000), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi (PP No. 29/2000), dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (PP No. 30 Tahun 2000).31 

Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) 

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan adanya kebebasan bagi 

para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk membuat perjanjian dengan 

pihak manapun, serta menyetujui isi dari perjanjian tersebut tanpa intervensi dari 

pihak lain.  

Dari prinsip atau asas ini, pada hakikatnya dapat dipahami bahwa, pertama, 

hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan para pihak. Kedua, bahwa 

pada umumnya seseorang menurut hukum tidak boleh dipaksa untuk memasuki suatu 

perjanjian. Dengan kata lain merupakan kebebasan bagi pihak-pihak yang ingin 

membuat suatu perjanjian.  Pada perkembangannya, terjadi pergeseran dimana negara 

berupaya untuk membatasi asas ini melalui peraturan perundang-undangan. 

                                                             
31 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Pemerintah), log. cit. 
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Secara garis besar, kebebasan berkontrak mengandung beberapa kebebasan, 

antara lain :  

1. Kebebasan bagi para pihak untuk menutup kontrak;   

2. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak;  

3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak;  

4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak.      

 

Berdasarkan asas ini, perjanjian-perjanjian dilaksanakan dengan sistem terbuka, 

yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur 

(perjanjian bernama) maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang 

(perjanjian tak bernama), sepanjang sesuai dengan kriteria keabsahan pembentukan 

kontrak sesuai Pasal 1320 B.W. serta tidak melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan.  

Prinsip atau asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan hukum Indonesia dapat 

ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W. menegaskan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Kemudian dari pasal 1330 B.W. juga dapat disimpulkan bahwa setiap orang 

bebas untuk memilih pihak yang dinginkan untuk membuat perjanjian, selama pihak 

tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Pasal 1331 B.W. lebih lanjut menentukan 

bahwa seandainya seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak 
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cakap menurut pasal 1330 B.W. tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak 

dituntut pembatalannya oleh pihak lawan. 

Limitasi terhadap kebebasan berkontrak dalam ketentuan hukum Indonesia dapat 

dijumpai dalam Pasal 1337 B.W., yang menentukan bahwa “suatu sebab adalah 

terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum”. Pelanggaran terhadap limitasi ini mengakibatkan suatu kontrak batal demi 

hukum dengan tidak terpenuhinya syarat objektif keabsahan kontrak sesuai Pasal 

1320 B.W. yang mensyaratkan adanya sebab yang dibolehkan. 

Dalam hubungannya dengan kontraktualisasi, azas atau prinsip kebebasan 

berkontrak merupakan prinsip yang fundamental bagi BUMN dalam mengadakan 

hubungan kontraktual.  Azas ini menjadi dasar bagi kontrak-kontrak baku yang tidak 

membuka ruang negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak. BUMN 

menyodorkan terms and conditions kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak 

yang lain cukup menyetujui atau tidak menyetujui kontrak tersebut yaitu dengan 

adanya dokumen pengadaan yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan di BUMN. 

Pada umumnya dalam kontrak, hubungan antara BUMN dengan mitranya tidak 

pada kedudukan yang sama.32  Mitra BUMN, yaitu penyedia barang atau jasa akan 

dihadapkan pada situasi take it or leave it.  Demikian halnya dalam pengadaan 

barang/jasa. Dimana rancangan kontrak dipersiapkan oleh PPK sesuai dengan standar 

                                                             
32 Mariam Darus Badrulzaman, “Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract)” 

dalam Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: Proyek Elips, 1998), h. 159. 
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serta syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 

2010. 

Limitasi terhadap kebebasan berkontrak pada konteks kontrak pemerintah adalah  

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud sebagai undang-

undang adalah semua aturan hukum yang mengikat BUMN dalam menjalankan 

fungsi pelayanan pada masyarakat. Kata “undang-undang” dalam konteks ini 

dipahami dalam pengertian materiil, yakni semua aturan yang dibuat oleh organ 

penguasa yang berwenang membuatnya. 

Dalam kaitannya dengan kontrak, termasuk kontrak pengadaan barang/jasa, 

pelanggaran terhadap limitasi ini dapat membawa implikasi dari segi perspektif 

hukum privat atau perdata yaitu mengakibatkan kontrak menjadi batal demi hukum 

(nietig).  Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa apabila 

terjadi penyimpangan atau pelanggaran ketentuan pada masa pra kontraktual, maka 

kontrak akan batal demi hukum. 

 

Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas 

kebebasan berkontrak, yaitu pasal 1338 B.W. yang menyatakan bahwa semua kontrak 

yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam 

kontrak tersebut.   
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Pemusatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt 

servanda (mengikat sebagai undang-undang)  di dalam satu pasal yang sama, 

menurut logika hukum yaitu kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang 

bagi para pihak dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi 

asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas macam-macam kebebasan yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

Asas Iktikad Baik (Good Faith) 

Prinsip itikad baik ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) B.W. yang 

mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik.  Asas 

itikad baik menjadi instrumen hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dan 

kekuatan mengikatnya. 33 

Prinsip atau asas itikad baik harus diaplikasikan pada masa negosiasi, 

pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak.  Dalam tahap negosiasi, masing-

masing pihak mempunyai kewajiban untuk memeriksa (onderzoekplicht) dan  

kewajiban untuk memberikan (medelingsplicht).34 Pembatasan hanya dapat dilakukan 

apabila terdapat suatu klausula yang tidak dapat diterima karena tidak adil.   Para 

                                                             
33 Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, cet.1, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2003), h. 33. 
34 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

oleh Pemerintah). Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h.43 (Yohanes Sogar Simamora). 
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pihak memiliki otonomi untuk menentukan hak dan kewajiban kontraktual mereka, 

tetapi otonomi tersebut dibatasi oleh itikad baik. 

Terkait dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, Wirjono Prodjodikoro 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan persetujuan para pihak harus mengingat 

bahwa sebagai manusia yang merupakan anggota masyarakat harus jauh dari sifat 

menipukan pihak lain dengan secara kaku dan terlalu tegas menggunakan  kata-kata 

yang dipakai pada waktu kedua belah pihak membentuk persetujuan. 35  

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 telah mensyaratkan bahwa kontrak disusun oleh PPK sesuai dengan standar 

serta syarat kontrak yang telah ditentukan.  Prinsip itikad baik tidak disebutkan secara 

eksplisit dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.  Namun diperlukannya prinsip itikad 

baik dalam kegiatan penyediaan barang/jasa pemerintah tersirat dalam Pasal 5 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mesyaratkan bahwa kegiatan penyediaan 

barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, 

bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.  

Dalam hal perubahan Kontrak, PPK juga tidak dapat melakukannya secara 

sepihak atau tanpa persetujuan penyedia barang/jasa, namun harus berdasarkan 

kesepakatan bersama.  Hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 

Tahun 2010 yang menyatakan bahwa :  

                                                             
35 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2011), 

h.104. 
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"Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, 

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen 

Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan 

Kontrak yang meliputi: 

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam 

Kontrak; 

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 

atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan." 

 

Dalam Pengadaan Jasa konstruksi di BUMN ini, hukum perdata mengatur 

hubungan hukum antara BUMN selaku Pengguna Jasa konstruksi dengan Pihak lain 

selaku Penyedia Jasa konstruksi sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 

berakhirnya kontrak konstruksi tersebut. Kualitas jasa konstruksi yang diadakan oleh 

BUMN yang sesuai mutu dan waktu memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mendukung kegiatan BUMN misalnya dalam bentuk pelayanan publik terkait 

kedudukannya sebagai salah satu pilar penopang pembangunan di Indonesia. 

Semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun BHMN, BUMN/BUMD yang sebagian maupun seluruh anggaran 

Pengadaannya dibebankan pada APBN/APBD, maka harus tetap berpedoman pada 
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Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam 

subbab ini, penelitian difokuskan pada Mekanisme Pengadaan Jasa konstruksi di 

BUMN dan dana dibiayai dengan APBN sehingga segala peraturan yang mengatur 

pengadaan Jasa konstruksi secara khusus di Lingkungan BUMN tetap harus 

berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 (lex generalis). Prosedur awal yang 

terjadi sebelum dilakukan kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi diatur dalam Pasal 22 

Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu : 

 

1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 

PA (Pengguna Anggaran) membuat suatu Rancangan Umum Pengadaan dalam 

hal ini adalah Rencana Umum Pengadaan Jasa konstruksi. Rencana Umum tersebut 

memuat : 

-  Kegiatan dan Anggaran Pengadaan Jasa konstruksi yang akan dibiayai oleh 

K/L/DI sendiri, dan/atau 

- Kegiatan dan Anggaran Pengadaan Jasa konstruksi yang akan dibiayai 

berdasarkan kerjasama antara K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing) 

sepanjang diperlukan. 

 

Kegiatan yang dilakukan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Jasa konstruksi 

tersebut adalah : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan Jasa konstruksi yang dibutuhkan 
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b. Menyusun dan menetapkan rencana anggaran Pengadaan Jasa konstruksi yang 

dimaksud 

c. Menetapkan kebijakan umum tentang : 

 - Pemaketan Pekerjaan 

 - Cara Pengadaan Jasa konstruksi 

 - Pengorganisasian Pengadaan Jasa konstruksi 

d. Menyusus KAK (Kerangka Acuan Kerja)  

 

2. K/L/D/I menyediakan biaya untuk pemilihan Penyedia Jasa konstruksi 

 Penyediaan dana untuk pemilihan Penyedia Jasa konstruksi harus dianggarkan 

pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan. dalam Pasal 23 Perpres No. 54 Tahun 

2010 mengatur mengenai rincian biaya yang harus disediakan K/L/D/I atas 

pengadaan Jasa konstruksi khususnya BUMN yang biayanya dibebankan pada 

APBN, yaitu meliputi : 

a. Honorarium Personil organisasi Pengadaan Jasa konstruksi termasuk tim 

 teknis, tim pendukung dan staf proyek. 

b. Biaya Pengumuman pemilihan Penyedia Jasa konstruksi termasuk biaya 

 pengumuman ulang. 

c.  Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Jasa konstruksi. 

d. Biaya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Jasa 

 Konstruksi. 
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Penganggaran dana yang dilakukan oleh K/L/D/I dalam pendukung pelaksanaan 

Pengadaan Jasa konstruksi tersebut, dimuat dalam APBN yang selanjutnya dilakukan 

proses persetujuan oleh DPR selaku Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. 

3. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Jasa konstruksi 

Berdasarkan Pasal 25 Perpres No. 54 Tahun 2010, PA (Pengguna Anggaran) 

berkewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Jasa konstruksi 

dimasing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana 

kerja dan anggaran K/L/D/I yang telah disetujuji oleh DPR. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa pada umumnya yang 

mengharuskan adanya transparansi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang 

dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan hingga Penyerahan Hasil 

Akhir Barang/Jasa yang diinginkan.  

Rencana Umum Pengadaan Jasa konstruksi tersebut diumumkan melalui website 

K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal 

Pengadaan Nasional melalui LPSE, memuat : 

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. lokasi pekerjaan; dan 

d. perkiraan besaran biaya. 
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Prosedur ini dilakukan oleh Unit Pertama dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu PA 

(Pengguna Angaran) selaku pihak yang memiliki tugas untuk merencanakan dan 

melaksanakan Pengadaan Jasa konstruksi. 

Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 29 Tahun 2000 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 1999 

tentang Jasa konstruksi meliputi tahap : 

1. Pemilihan Penyedia Jasa konstruksi 

2.  Kontrak kerja konstruksi 

3.  Penyelenggaraan jasa konstruksi 

4.  Kegagalan Bangunan 

5.  Penyelesaian sengketa 

6.  Larangan Persengkongkolan 

7.  Saksi Administratif 

 

Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Pemilihan Penyedia Jasa konstruksi 

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Pepre No. 54 Tahun 2010, Pemilihan Penyedia Jasa 

konstruksi dapat dilakukan melalui cara : 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pemilihan Langsung; 
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d. Penunjukan Langsung; 

e. Pengadaan Langsung. 

 

Dalam Pasal 36 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 (lex generalis) menyatakan : 

"dalam hal jasa konstruksi yang bersifat kompleks, proses pemilihan Penyedia Jasa 

konstruksi dilakukan dengan cara Pemilihan melalui Pelelangan Terbatas dengan 

prakualifikasi" 

 

Tahapan ini dilakukan oleh Unit Kedua yaitu Unit Jasa Pengadaan atau dikenal 

dengan istilah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertugas untuk menentukan 

pelaksanaan pengadaan individual seperti menetapkan spesifikasi lelang, 

mengevaluasi penawaran dan menetapkan pemenang, serta memantau pelaksanaan 

kontrak. 

Awalnya Peraturan Pelaksana dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

konstruksi adalah PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi. 

Namun seiring berjalannya waktu, pengaturan yang hanya mengatur mengenai 

tata cara pemilihan penyedia Jasa konstruksi dalam PP No. 29 Tahun 2000 

tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri 

Hukum dan HAM pada saat itu menganggap perlu untuk mengeluarkan PP No. 59 

Tahun 2010 sebagai perubahan atas PP No. 29 Tahun 2000 tersebut. Kemudian 
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dibuatlah PP No. 59 Tahun 2010 pada tanggal 5 Agustus 2010. Pemilihan Penyedia 

Jasa konstruksi dimulai dari : 

a. Pemilihan Perencana Konstruksi; 

b. Pemilihan Pelaksana Konstruksi; 

c. Pemilihan Pengawas Konstruksi  

 

Dalam hal ini, Pengaturan mengenai mekanisme pemilihan Jasa konstruksi dalam 

Pelelangan Terbatas terdapat persamaan antara tahap Pemilihan Perencana dan 

Pengawas Konstruksi dalam PP Nomor 59 Tahun 2010 sebagai perubahan dari PP 

No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa konstruksi 

 

a. Pemilhan Perencana dan Pengawas Konstruksi berdasarkan Pelelangan 

 Terbatas. 

Pasal 6 ayat (2) huruf c PP No. 59 Tahun 2010 menyatakan bahwa : 

 "Pemilihan Perencana dan Pengawas Konstruksi melalui pelelangan 

 terbatas, dilakukan melalui proses Prakualifikasi untuk menentukan daftar 

 pendek peserta pelelangan". 
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Tata Cara Pemilihan Perencana dan Pengawas Konstruksi berdasarkan Pelelangan 

Terbatas dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 59 Tahun 2010 perubahan PP No. 29 Tahun 

2000 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumuman 

Prakualifikasi 

3. Pemasukan 

Dokumen Prakulaifikasi 

4. Evaluasi 

Prakualifikasi 

5. Penetapan Daftar 
Pendek Peserta 

Pelelangan 

6. Undangan 

7. Penjelasan terkait 
isi dari Dokumen 

Pengadaan 

8. Pemasukan Penawaran dengan 
memberikan Jaminan Penawaran 

dan Jaminan Pelaksanaan  

9. Evaluasi 
Penawaran 

10. Penetapan Calon 
Pemenang 

11. Pengumuman 
Calon Pemenang 

12. Masa Sanggah PENETAPAN 

PEMENANG 

2. Penerbitan Dokumen 
Pelelangan Terbatas PENANDATANGANAN 

KONTRAK 
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b. Tata Cara Pemilihan Pelasana Konstruksi : 

Hampir sama dengan tata cara pemilihan perencana dan pengawas konstruksi, 

hanya saja dalam Pemilihan Pelaksana ini berdasarkan Pasal 10 PP No. 59 Tahun 

2010 perubahan dari PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi 

tidak menggunakan penetapan daftar pendek, hanya berpedoman pada Hasil 

Prakualifikasi saja untuk mengundang peserta lelang yang dinyatakan lolos dalam 

tahap prakualifikasi itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumuman 

Prakualifikasi 

2. Pemasukan 

Dokumen Prakulaifikasi 

3. Pemasukan 

Dokumen Prakulaifikasi 

4. Evaluasi 

Prakualifikasi 

5. Undangan 

6. Penjelasan terkait 
isi dari Dokumen 

Pengadaan 

7. Pemasukan Penawaran 
dengan memberikan Jaminan 

Penawaran dan Jaminan 
Pelaksanaan  

8. Evaluasi 
Penawaran 

9. Penetapan Calon 
Pemenang 

10. Pengumuman 
Calon Pemenang 

11. Masa Sanggah 

PENETAPAN 

PEMENANG 
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Secara lengkap, mekanisme Pengadaan Jasa konstruksi yang bersifat kompleks 

dan diyakini Penyedia Jasa konstruksi tersebut terbatas yaitu melalui Pelelangan 

Terbatas melalui Prakualifikasi metode dua tahap dengan sistem penilaian teknis dan 

biaya umur ekonomis adalah sama dengan Pelelangan Umum melalui Prakualifikasi 

yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

    

        

ULP/Pejabat Pengadaan            Diberikan kepada Penyedia 
Menyusun dok. Prakualifikasi               Jasa konstruksi  
 

 
PPK  
(Pejabat Pembuat Komitmen) 
 

 

 

Dasar u/ evaluasi Dok. Pengadaan 

Dua Jenis Dok. 
Pengadaan : 

- Dok. Kualifikasi 

- Dok. Pemilihan 

Spesifikasi Teknis, HPS dan rancangan kontrak 

Sebagai dasar dan acuan 
u/  menyusun, menyampul 
dan menyampaikan dok. 
Penawaran. 

Pengumuan 
Prakualifikasi 
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Setelah Pengumuman Prakualifikasi, maka : 

 

Penyedia  
Jasa konstruksi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran dan 
Pengambilan Dok. 

Prakualifikasi 

Pemasukan data 
Prakualifikasi 

Min. 3 calon 
penyedia yang 
mendaftar 

Evaluasi Data 
Kualifikasi 

Penetapan Calon Penyedia Jasa 
konstruksi (Daftar Pendek) 

Peserta Lulus 
Kualifikasi >3 

UNDANGAN 

Pengambilan Dok. Lelang 

Penjelasan 

(aanwijzing) 

METODE  

DUA TAHAP  
Pembukaan dan 
Pemasukan dokumen 
penawaran sampul 1 

Evaluasi dokumen 
penawaran sampul 1 
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Setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran sampul 1, proses dilanjutkan 

dengan : 

 

 

 

 

 

 

PENETAPAN DAN  
PENGUMUMAN PEMENANG 
 

 

 

 

  Penandatanganan Kontrak Konstruksi 
 Dilakukan oleh PPK dengan Penyedia Jasa konstruksi 
 

 

 

Sanggah dan Sanggah 
Banding 

Penerbitan 
SPPBJ oleh 

PPK 

Jika Sanggahan 
terbukti memang 

terdapat pelanggaran 
maka harus dilakukan 
Lelang Ulang untuk 
memilih Penyedia 

Jasa konstruksi yang 
baru 

(lelang ulang 
dilakukan bila belum 

diterbitkan SPPBJ 

Pembukaan dan 
Pemasukan Dok. 
Penawaran sampul 2 

Evaluasi Dok. 
Penawaran sampul 2 
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Penjelasan Bagan : 

1.  Pengumuman Prakualifikasi 

Sebelum mengumumkan adanya Pelelangan dengan Prakualifikasi, lebih dahulu 

ULP/ Panitia Pengadaan menyusun dokumen kualifikasi yang memuat : 

 Pengumuman Prakulaifikasi 

 Petunjuk bagi Penyedia Jasa konstruksi, meliputi : 

- Lingkup Pekerjaan 

- Persyaratan Penyedia 

- Waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi 

-  Penanggung Jawab Prakualifikasi 

 Formulir Isian Kualifikasi 

 Instruksi kepada Peserta Kualifikasi 

 Lembar Data Kualifikasi 

 Pakta Integritas 

 Tata cara Evaluasi Kualifikasi meliputi : 

- Aspek administrasi 

- Permodalan 

- Tenaga Kerja 

- Peralatan 

- Pengalaman, dsb 
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Pengumuman Prakualifikasi ini diumumkan melalui media masa minimal 1 (satu) 

media cetak dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum.36 hal ini untuk 

memenuhi asas-asas dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu : 

a. Efisien; 

b. Efektif; 

c. Transparan 

d. Terbuka; 

e. Bersaing; 

f. Adil/Tidak Diskriminatif; 

g. Akuntabel. 

 

Proses pelaksanaan Pelelangan Terbatas sama dengan Pelelangan Umum 

Prakualifikasi metode dua tahap, sistem nilai dan sistem biaya selama umur ekonomis 

Jasa konstruksi. Perbedaan hanya pada : 

a. Dalam pengumuman Pengadaannya dicantumkan kriteria peserta dan nama-

nama Penyedia barang/jasa yang akan diundang 

b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada Penyedia barang/jasa yang tidak 

tercantum dalam pengumuman da berminat serta memenuhi kualifikasi, maka 

wajib  untuk diikutsertakan dalam Pelelangan Terbatas. 

 

                                                             
36 Pasal 6 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2010 perubahan dari PP No. 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa konstruksi 
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2.  Pemasukan Dokumen Prakualifikasi 

Pemasukan dokumen Prakualifikasi ini dilakukan oleh Penyedia Jasa konstruksi 

sebagai peran serta aktif dalam mengikuti pengadaan Jasa konstruksi yang telah 

diumumkan dalam proses Prakualifikasi. Dokumen Prakulalifikasi ini berisikan 

dokumen-dokumen penunjang dalam penilaian sistem pengadaan oleh PPK (Pejabat 

Pembuat Komitmen) dalam Pengadaan Jasa konstruksi. dokumen-dokumen tersebut 

biasanya terdiri dari : 

-  Pengalaman terkait Jasa konstruksi yang pernah dilaksanakan oleh 

 Perusahaan Penyedia Jasa konstruksi. Semakin banyak memiliki pengalaman 

dan sesifikasi-spesifikasi teknis maka kemungkinan untuk menjadi pemenang 

dalam pelelangan terbatas semakin tinggi. Dibuktikan dengan tingkat resiko 

 dan teknologi yang dibutuhkan dalam Jasa konstruksi melalui  Pelelangan 

Terbatas tersebut. 

 Jadi Badan Usaha/Perusahaan tersebut telah terintegrasi pada Lembaga.  

- Kualifikasi Tenaga ahli dan tenaga terampil baik oleh Badan Usaha maupun 

usaha perserorangan yang telah bersertifikat. Dalam Pasal 1 angka 10 Perpres 

 No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dirumuskan 

 mengenai pengertian Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yaitu 

 tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan 

 profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 

-  Permodalan 
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- Peralatan 

- Adminiastrasi 

 

3.  Evaluasi Prakualifikasi 

Panitia Pengadaan/ULP melalukan penilai secara administrasi terkait dokumen 

prakualifikasi yang telah dimasukkan oleh peserta pelelangan. hasil evaluai 

prakualifikasi ini dalam Pemilihan Perencana dan Pengawas konstruksi digunakan 

untuk menetapkan Daftar Pendek peserta pelelangan yang memenuhi kualifikasi 

untuk selanjutnya undang dalam pertemuan guna membahas/mendapatkan penjelasan 

seputar Jasa konstruksi yang akan dikerjakan. 

 

4.  Menetapkan Daftar Pendek 

Panitia Pengadaan harus memahami terkait prosedur pengadaan, jenis pekerjaan 

yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga 

dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki 

sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur secara khusus sesuai 

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dalam Surat Edaran Menteri Negara 

PPN/Kepala Bappenas No. 0021/M.PPN01/2008 tertanggal 31 Januari 2008. 

Pasal 6 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2010 menetapkan kriterian penilaian dalam 

penetapan daftar pendek bagi peserta lelang yaitu apabila penyedia Jasa konstruksi 

dalam bentuk Badan Usaha, maka Pengalaman dalam kuantitas Jasa konstruksi yang 
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pernah dikerjakan merupakan unsur yang sangat penting. setidaknya apabila 

pengalaman di lapangan dalam bidang jasa konstruksinya sering dilakukan, maka 

potensi untuk melaksanakan Jasa konstruksi dapat lebih profesional selain itu yang 

tidak kalah penting adalah kualifikasi mengenai Sumber Daya Manusia sebagai 

tenaga ahli dan tenaga terampil didalam perusahaan tersebut. Keahlia (skillware) 

tenaga ahi dapat dibuktikan dengan adanya setifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

 

5.  Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek 

Undangan kepada Peserta ini dilakukan oleh Pihak Pengguna Jasa dalam hal ini 

BUMN yang diwakili oleh ULP/Pejabat Pengadaan karena hal tersebut merupakan 

kewajiban bagi pihak pengguna atas terpilihnya peserta berdasarkan hasil penilaian 

prakualifikasi dengan mengeluarkan penetapan daftar pendek bagi peserta pelelangan 

terbatas ini.37 

 

6.  Penjelasan (aanwijzing) 

Penjelasan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan terkait Dokumen Pengadaan 

dari Jasa konstruksi yang bersangkutan. penjelasan tersebut memuat Penjelasa teknis, 

administrasi dan Harga. Pengadaan Jasa konstruksi dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, namun yang menjadi topik utama atau fokus 

                                                             
37 PP No. 59 Tahun 2010 perubahan dari PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
konstruksi 
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dalam penelitian ini adalah metode yang lebih mengarah pada metode penyampaian 

penawaran dan metode evaluasi penawaran. Metode Penyampaian Dokumen 

Penawaran dalam Pengadaan Jasa konstruksi hanya dapat dilakukan dilakukan 

dengan 2 (dua) jenis metode : 

a. Metode Satu Sampul 

Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam Pemasukan dokumen 

Penawaran dari pihak Penyedia Jasa konstruksi untuk memasukkan 

penawaran teknis, penawaran administrasi dan penawaran harga dalam 1 

(satu) dokumen kepada ULP/Pejabat Pengadaan dengan aspek dan volume 

pekerjaan yang jelas. 

b. Metode Dua Tahap 

Metode ini sebenarnya sama dengan metode dua sampul. Yang membedakan 

yaitu sampul administrasi dan teknis serta sampul harga tidak diserahkan pada 

waktu yang bersamaan, melainkan diserahkan pada waktu yang berbeda 

setelah dilakukan Evaluasi Pembukaan sampul 1 dinyatakan lolos maka baru 

dilakukan Evaluasi pembukaan sampul 2 yang memuat penawaran harga 

disertai dengan pemasukan jaminan penawaran. 

 

Sedangkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selain Jasa konstruksi dapat 

dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu metode satu sampul, dua sampul dan dua 

tahap : 
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a. Metode Satu Sampul  

Dalam metode ini, dokumen-dokumen administrasi, teknis dan penawaran 

harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia/pejabat 

pengadaan. Pada metode ini, pihak yang akan memasukan dokumen 

penawaran harus berhato-hati dalam pemasukan dokumen-dokumen ini 

karena banyak hal yang kelihatannya sepele namun dapat digunakan oleh 

panitia untuk menggugurkan penawaran sebuah perusahaan.  

 

b. Metode Dua Sampul 

Metode ini memisahkan antara dokumen administrasi dan teknis dengan 

dokumen harga. Dokumen administrasi dan teknis dimasukkan di dalam satu 

sampul (sampul I) dan diberi label “Dokumen Administrasi dan Teknis”, 

sedangkan dokumen harga dimasukkan ke dalam sampul lainnya (sampul II) 

dan diberi label “Dokumen Harga.” Kedua sampul ini kemudian dimasukkan 

ke dalam satu sampul, yaitu sampul penutup dan diserahkan kepada panitia 

pada saat penyerahan dokumen. Apabila dokumen dikirim melalui pos, maka 

sampul ini harus dibungkus lagi ke dalam satu sampul untuk pengiriman.Yang 

harus diperhatikan pada metode ini adalah proses pelabelan dari setiap 

sampul. 

 

c. Metode Dua Tahap 

Metode ini sebenarnya sama dengan metode dua sampul. Yang membedakan 

adalah, sampul administrasi dan teknis serta sampul harga tidak diserahkan 

pada waktu yang bersamaan, melainkan diserahkan pada saat yang berbeda. 

 

7.  Pemasukan Penawaran 

Dokumen penawaran ini disusun oleh Penyedia Jasa konstruksi yang memuat : 
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- Metode dan Rencana Kerja 

- Rencana Usulan Biaya 

- Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli 

- Rencana dan Anggaran Keselamatan dan Kesehatan kerja dan peralatan. 

 

Pemasukan penawaran dari pihak Penyedia Jasa konstruksi disertai dengan 

dokumen penawaran sesuai metode-metode yang telah dipaparkan sebelumnya dan 

penyerahan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan bagi Tahap Pemilihan 

Perencana Konstruksi dan penyerahan Jaminan Penawaran bagi tahap Pemilihan 

Pengawas Konstruksi. 

Jaminan ini sebagai jaminan yang dapat dicairkan sebagai ganti rugi bagi pihak 

Pengguna Jasa konstruksi apabila ada wanprestasi dari pihak Penyedia Jasa 

konstruksi yakni melakukan pembatalan setelah ditentukan sebagai pemenang 

nantinya, meskipun belum dilakukan proses penandatanganan kontrak. Namun, 

Pengguna Jasa konstruksi dalam hal ini BUMN selaku Pemilik Pekerjaan wajib 

mengembalikan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan tersebut apabila 

Penyedia Jasa konstruksi yang bersangkutan tidak lolos atau gugur dalam penetapan 

calon pemenang. 
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8.  Evaluasi Penawaran 

Panitia Pengadaan/PPK dalam tahap evaluasi penawaran ini ditentukan dengan 

melihat kriteria : 

Biasanya tolak ukur Pengadaan Barang/Jasa dianggap berhasil apabila Panitia 

Pengadaan/PPK mendapatkan Penyedia Barang/Jasa dengan Harga terendah dari 

Penawaran-peawaran harga pihak lainnya. Hal ini sebenarnya dapat menimbulkan 

Potensi dalam pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa. Hanya melihat dengan Harga 

paling murah tidak dapat menjamin bahwa Pengadaan Jasa konstruksi tersebut sesuai 

dengan spesifikasi dan standar-standar yang sudah ada. Biasanya kecurangan timbul 

dengan bahan material yang digunakan kurang memenuhi standar mutu sehingga 

seringkali menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. kegagalan ini 

tidak hanya dalam bentuk Penyedia Jasa konstruksi terlambat dan tidak dapat 

menyerahkan obyek kontrak/perjanjian sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan, 

namun juga seringkali Bangunan maupun jalan dan jembatan sebagai obyek dalam 

jasa konstruksi didapati cacat/gagal konstruksi dengan dibuktinya banyak bangunan 

gedung-gedung yang ambruk akibat pondasi tidak kuat serta jalan-jalan yang mulai 

rusak akibat digunakannya bahan material sebagai bahan pokok pembuatan tidak 

sesuai dengan standar yang ada. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat luas atau 

public pada umumnya selaku rakyat dari suatu negara yang berhak untuk menikmati 

pembangunan nasional seperti cita-cita pengaturan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Potensi lain yang dapat diduga menyebabkan pelanggaran terhadap 
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Pengadaan Barang/Jasa dari segi penetapan harga adalah mark-up harga Barang/Jasa 

setinggi-tingginya. hal ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang 

hampir mengarah pada Korupsi, sehingga menyebabkan pembengkakan pada 

anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini adalah Pengadaan Jasa 

konstruksi di BUMN menggunakan APBN. 

Evaluasi Penawaran ini dinilai dari aspek harga terendah yang ditawarkan oleh 

Penyedia Jasa konstruksi selaku peserta lelang. Demi menghindari pelanggaran-

pelanggaran yang ada seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal penetapan 

pemenang dengan menerima harga penawaran terendah, diperlukan pula evaluaasi 

terkait dengan kriteria yang telah dipenuhi oleh Penyedia Jasa konstruksi agar 

benar-benar peserta yang dinyatakan menang memang berkompeten sehingga Produk 

dari Pengadaan Jasa konstruksi tersebut berkualitas, memenuhi standar mutu yang 

diharapkan. hal ini dapat dibuktikan dengan pengalaman yang pernah ditempuh 

dalam bidang Jasa konstruksi dan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa oleh 

lembaga. 
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9.  Penetapan Calon Pemenang 

Penetapan Calon Pemenang dari Penyedia Jasa konstruksi yang ada selaku peserta 

pelelangan terbatas didasarkan pada hasil evaluasi penawaran. setelah Panitia 

Pengadaan/PPK menetapkan salah satu Penyedia Jasa konstruksi sebagai pemenang 

maka harus dilakukan Pengumuman calon pemenang di media massa minimal 1 

(satu) media cetak dan di papan pengumuman resmi sehingga memungkinkan 

masyarakat dan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengjukan 

sanggahan dalam waktu sanggah yang telah ditetapkan yaitu 90 (sembilan puluh) hari 

sejak diumumkannya calon pemenang oleh Pantia Pengadaan/PPK. 

 

Jasa konstruksi yang 
kompleks, dimana untuk 
mencapai kualitas yang 
diinginkan dapat diperoleh 
dengan metode teknis dan 
harga yang bervariasi 

Ketentuan bobot penilaian 
unsur teknis yang dapat 
dikuantifikasikan 10-30% 
dan bobot harga 70-90% 

Pekerjaa konsruksi yang kompleks 
dan dapat diperkirakan biaya 
operasional, biaya pemeliharaan 
serta diketahui umur ekonomis dan 
nilai sisanya. 

Sistem Nilai 

Memberikan nilai angka 
tertentu berdasarkan 
ketentuan dokumen lelang 

Memberikan nilai pada unsur 
teknis dan harga menurut umur 
ekonomis kemudian dikonversi 
dalam bentuk uang 

Sistem Biaya selama umur 
ekonomis 
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10. Pengumuman Calon Pemenang 

11. Masa Sanggah 

12. Penetapan Pemenang 

Apabila dalam masa sanggah terdapat pihak yang mengajukan keberatan, maka 

Panitia Pengadaan/PPK akan mengulangi prosedur Pemilihan Pengadaan Jasa 

konstruksi dalam tahap Evaluasi penawaran. Namun apabila masa sanggah 90 

(sembilan puluh) hari tersebut telah lampau, maka Panitia Pengadaan/PPK akan 

menetapkan pemenang dari pengadaan Jasa konstruksi melalui Pelelangan terbatas. 

 

13. Penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi 

Setelah mendapatkan pemenang dalam pengadaan Jasa konstruksi tersebut, maka 

dilakukan proses penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi yang sifatnya dominan 

baku oleh para pihak yaitu Pihak Pengguna Jasa konstruksi dalam hal ini adalah 

BUMN dengan pihak Penyedia Jasa konstruksi yang telah ditetapkan sebagai 

pemenang dalam pelelangan terbatas pada pengadaan Jasa konstruksi yang beresiko 

tinggi dan memerlukan teknologi canggih. 
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Langkah Pemilihan Jenis Kontrak : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan Jenis Kontrak 

Diatur dalam pasal 50 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah : 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi Jasa 
konstruksi yang akan 
diadakan 

Mengenali 
masing-

masing jenis 
kontrak 

Langkah-
Langkah 

Pemilihan Jenis 
Kontrak 

Memilih dan 
Menetapkan 

salah satu 
Jenis kontrak 

Cara Pembayaran 

Persentase 

Terima Jadi (Turn Key) 

Gabungan Lum Sump 
dengan Harga Satuan 

Harga Satuan 

Lum Sump 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seringkali BUMN menggunakan kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan 

harga satuan, diatur dalam pasal 21 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Konstruksi dengan cara pembayaran hasil pekerjaan sesuai dengan 

kemajuan atau Volume pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan hasil 

pengukuran bersama dari pihak Pengguna dan Penyedia Jasa konstruksi tersebut. 

 

Pembebanan 
Tahun Anggaran 

Tahun 
Tunggal 

Tahun Jamak 

Sumber Pendanaan 

Kontrak Pengadaan Bersama 

Kontrak Pengadaan Tunggal 

Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Tunggal 

Pekerjaan yang 
terintegrasi 
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2.2 Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN yang 

sebagian  besar atau seluruhnya dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar 

Negeri (PHLN) 

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang 

Pedoman Umum Pengadaan Baranag dan Jasa di BUMN hanya diatur mengenai 

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan pendanaan 

diluar APBN termasuk Pnjaman/Hibah dari Luar Negeri baik yang dijamin maupun 

yang tidak dijamin oleh Pemerintah memerlukan Pengaturan tersendiri.38 Meskipun 

demikian, Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan bantuan 

dari pihak lain atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri juga harus tunduk pada PerMen 

BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di BUMN.39 

2.3 Pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh BUMN tanpa 

menggunakan dana dari APBN 

Definisi pengadaan barang dan jasa dalam ranah BUMN terdapat dalam peraturan 

menteri negara BUMN40 yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 

oleh BUMN yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari 

                                                             
38 Menimbang huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara 
39 Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara 
40 Menimbang huruf d Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 TENTANG 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara 
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APBN/APBD41. Ketentuan tersebut melengkapi Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni apabila pengadaan barang 

dan jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan dana non APBN/APBD, maka tunduk 

pada Keputusan Direksi berdasarkan pada Pedoman Umum yang diatur oleh Menteri 

yang mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Saham/ pemilik Modal Negara pada 

BUMN. 

Barang dan Jasa yang dimaksud adalah semua bentuk produk dan/atau layanan 

yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa dalam hal ini adalah BUMN selaku 

pemilik Pekerjaan. Sedangkan pihak penyedia Barang dan Jasa adalah Badan Usaha 

termasuk BUMN, Badan Hukum/ Orang pereorangan (subyek hukum) yang kegiatan 

usahanya menyediakan Barang dan/atau Jasa. Prinsnip-prinsip Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa dengan dan non APBN yaitu : 

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu cepat dengan 

menggunakan dana seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya 

didasarkan pada harga terendah. 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang 

telah ditetapkan dan member manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan. 

                                                             
41 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 
tentang pedoman umum pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara. 
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c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi penyedia 

barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persiangan 

yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi 

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan 

transparan. 

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang 

dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 

penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi Peserta 

penyedia barang dan jasa yang berminat. 

e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat. 

f. Akuntable, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga menjauh dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. 

Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan 

menggunakan dana non APBN sebagaimana diatur dalam PerMen BUMN Nomor 

PER-05/MBU/2008 disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip umum diatas dapat dilakukan antara lain dan tidak terbatas pada  :42 

                                                             
42 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara 
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1.  Pelelangan terbuka atau seleksi terbuka untuk jasa konsultansi, yaitu 

diumumkan secara luas melalui media massa guna member kesempatan 

kepada penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti 

pelelangan. 

2. Pemilihan Langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan Jasa Konsultan, 

yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak 

terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran. 

3. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan 

secara langsung dengan menunjuk s atu penyedia barang dan jasa melalui 

beauty contest. 

4. Pembelian Langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, 

dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar. 

 Tata cara pengadaan Barang dan Jasa tersebut diatur lebih lanjut oleh Direksi 

BUMN. Selain itu, Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah disebutkan diatas 

dapat dilakukan melalui e-procurement yang telah dihubungkan dengan portal 

Kementrian Nnegara Badan Usaha Milik Negara Hal ini bertujuan untuk lebih 

mempermudah Proses Pengadaan di BUMN, mewujudkan asas efisen. Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 
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atau Pejabat Pengadaan atau Lembaga professional yang memenuhi syarat43 

dan wajib menandatangani Pacta Integritas (letter of undertaking).44 Yang 

dimaksud dengan Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan 

Barang dan Jasa.45 Sistem pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan jasa 

konstruksi yang baik akan mendukung perkembangan suatu negara karena pemakaian 

anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan dan selanjutnya berujung 

pada pertumbuhan ekonomi negara. Mekanisme Pengadaan Jasa Konstruksi di 

BUMN dengan dana non APBN adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN 
44 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN 
45 Pasal 1 angka 13 PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

DIREKSI  

Merumuskan ketentuan 
internal dan kriteria 
Pengadaan Jasa Konstruksi 

Membentuk dan menunjuk 
Panitia/Pejabat Pengadaan 

Pemilihan Pelaksana Jasa 
Konstruksi 

Direksi melaporan proses dan 
hasil Pengadaan Jasa 
Konstruksi kepada Dewan 
Komisaris/Pengawas 

Pembuatan dan 
Penandatanganan Kontrak 
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN 

Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa di BUMN, Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di BUMN dilaksanakan 

oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan dan pengaturan lebih lanjut diatur 

oleh Direksi karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN tersebut. 

Dapat kita ambil dari salah satu contoh BUMN di Indonesia yaitu Keputusan Direksi 

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor UM.50/9/2/P.I-07 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut : 

Pejabat yang mempunyai 
tanggung jawab atas pengadaan 
jasa konstruksi dengan 
Anggaran Belanja Operasi dan 
atau Investasi Pelabuhan 
Indonesia I 

   

membentuk 

Unit kerja perusahaan yang 
bertanggung jawab untuk 
melaksanakan pemilihan 
pelaksana pengadaan jasa 
konstruksi 

 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan : 

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan jasa 

konstruksi di Pelindo 1, dengan menggunakan metode satu sampul atau dua 

tahap sesuai kebutuhan dan sesuai dengan sistem pemilihannya. 

Pejabat yang Berwenang 

(Direksi/Senior Manager/General 
Manager/Manager Cabang) 

Panitia Pengadaan/Penyelenggara 
Pengadaan Jasa konstruksi 
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- Menyiapkan dokumen administrasi (dibantu dengan Penanggung Jawab 

Program dalam hal pembuatan dokumen teknis dan dokumen harga), 

dokumen prakualifikasi/pascakualifikasi serta menetapkan tata cara dan 

kriteria evaluasi penawarannya. 

- Melakukan pengumuman pengadaan jasa konstruksi 

- Melakukan penilaian kualifikasi penyedia jasa konstruksi melalui 

prakualifikasi/pascakualifikasi 

- Memberikan penjelasan (aanwijzing) kepada peserta lelang 

- Membuka dokumen dan membuat berita acara pembukaan penawaran 

- Mengevaluasi penawaran dan mengusulkan calon pemenang 

- Menyiapkan SPPBJ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dalam hal pengawasan 
pelaksanaan kontrak dan 
pembentukan addendum kontrak 
dilaksanakan oleh Penanggung 
Jawab Program 
 

Pejabat Berwenang 

(Direksi, Senior Manager, General Manager, 
Manager Cabang) manandatangani Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa 
Konstruksi oleh Panitia 

Pengadaan/Penyelenggara Pengadaan 

Kontrak Kerja Konstruksi  ditandatangani 
dan dilaksanakan oleh Direksi/Senior 

Manager/General Manager/Manager 
cabang dengan Penyedia Jasa yang menang 
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Aspek-aspek yang harus ada dalam Kontrak Konstruksi yang dilakukan oleh 

BUMN dengan dana non APBN sekurang-kurangnya memuat :46 

a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan 

ditandatnagni oleh pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Pokok perjanjan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan 

jumlah barang yang diperjanjikan; 

c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

d. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pekerjaan; 

e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci; 

f. Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan barang dan jasa. 

 

Kontrak yang dibuat oleh para pihak sebenarnya memuat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, yang apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan 

konsekuensi yuridis tersendri bagi pihak tersebut.  

 

3. Konsekuensi yuridis kegagalan dalam pelaksanaan  Pengadaan Jasa 

Konstruksi 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mensyaratkan agar kesepakatan tersebut 

dituangkan dalam kontrak yang tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.  Namun 
                                                             
46 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMN 
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dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak, maka kedua belah pihak telah 

terikat. SPPBJ (Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa) mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.  Hubungan hukum yang tercipta 

antara para pihak memang belum pada tahapan penyediaan barang/jasa karena belum 

ditandatanganinya kontrak.  Namun secara hukum dikeluarkannya SPPBJ harus 

ditindaklanjuti dengan  penandatanganan kontrak oleh para pihak. 

Penyedia barang/jasa apabila setelah dikeluarkannya  SPPBJ mengundurkan diri 

atau menolak untuk menandatangani kontrak (pra kontraktual atau sebelum 

penandatanganan kontrak), maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai  

pelanggaran  dan  mengakibatkan tidak dikembalikannya Jaminan Penawaran untuk 

dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional). 47   Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa 

apabila penyedia barang/jasa, setelah menerima SPPBJ, mengundurkan diri dalam 

masa penawaran yang masih berlaku untuk alasan yang dapat diterima secara 

obyektif oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka Jaminan Penawaran peserta 

lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara/daerah. Pasal 85 

                                                             
47 Pasal 67 Perpres Nomor 54 tahun 2010 mensyaratkan  agar  penyedia barang/jasa 

menyerahkan jaminan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Jaminan ini harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar 
nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan 
wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.   Salah satu jaminan yang harus diberikan 
oleh penyedia barang/jasa adalah Jaminan Penawaran sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga 
perseratus) dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).  Jaminan Penawaran ini akan dikembalikan 
kepada Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan 
untuk penandatanganan Kontrak. 
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ayat (4) menambahkan bahwa apabila alasan pengunduran diri penyedia barang/jasa 

tidak dapat diterima oleh PPK, maka selain pencairan Jaminan Penawaran, penyedia 

barang/jasa juga akan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan 

pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama dua tahun (blacklist).   

 

Pada sisi yang lain, PPK juga tidak dapat menolak untuk menandatangani 

kontrak atau membatalkan penetapan penyedia barang/jasa, kecuali ada alasan yang 

membenarkan untuk itu. Meskipun belum dilakukan penandatanganan, namun 

apabila SPPBJ telah diterbitkan oleh Panitia Pengadaan namun ternyata dibatalkan 

mengenai pelaksanaan pengadaan maupun penetapan penyedia Barang/Jasa, 

PPK/Panitia Pengadaan dapat digugat ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) 

karena SPPBJ merupakan suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara). Sedangkan 

dalam hal terjadi sengketa yang timbul terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, 

perubahan atau pemutusan kontrak pasca ditandatanganinya kontrak menjadi 

kompetensi peradilan umum (perdata).48 

Langkah yang ditempuh oleh BUMN apabila terjadi kegagalan setelah 

dikeluarkannya SPPBJ dan sebelum ditandatanganinya kontrak kerja konstruksi 

dengan pihak pemenang penyedia jasa konstruksi tersebut, misalnya penyedia yang 

terpilih sebagai pemenang akhirnya mengundurkan diri atau keberatan dari pihak lain 

terkait adanya kesalahan dalam prosedur pemlihan penyedia jasa konstruksi terbukti 

                                                             
48 Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh 
Pemerintah, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hal. 91. 
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benar, maka BUMN harus melakukan lelang ulang untuk memilih Penyedia jasa 

konstruksi baru sehingga dapat segera melakukan kontrak kerja konstruksi sebagai 

langkah awal memulai tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan jasa konstruksi. 

Setelah dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Kerja Konstrusksi oleh BUMN 

selaku Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa Konstruksi yang baru 

yang telah dipilih setelah dilakukan lelang ulang maka masuk ke tahap berikutnya 

yaitu tahap pelaksanaan jasa konstruksi dengan kalusula-klausula Pokok dari 

Perjanjian tersebut yaitu mengenai Obyek Perjanjian, Harga, Cara Pembayaran dan 

Jangka Waktu pekerjaan selesai. Sering kali dijumpai pelanggaran yang dilakukan 

akibat kelalaian dari Pihak Penyedia Jasa yaitu Penyedia (Kontraktor) tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana waktu/jadwal yang telah disepakati dalam 

kontrak. Oleh karena itu apabila terbukti bahwa pelaksanaan jasa konstruksi tidak 

sesuai dengan kontrak, maka BUMN selaku Pihak Penggana Jasa dapat melakukan : 

1. Pemberian teguran dan peringatan secara tertulis; 

2. Penangguhan pembayaran; 

3.  Pemasukan pihak kedua dalam daftar hitam rekanan (black list) dan 

pengalihan pekerjaan; 

4. Pengenaan denda sebesar 1/1000 (sepermil/ seper seribu) untuk setiap hari 

keterlambatansampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; 

5. Pengguna dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa 

ditandatangani penyedia. 
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Selain sanksi-sanki tersebut diatas, Penyedia Jasa juga dapat dimintai 

pertanggung jawaban secara perdata dan pidana. Dimana dalam perdata diatur 

mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian pasal 1233 BW, dengan adanya 

tanggung gugat wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita pihak Pengguna, 

serta sanksi administrasi dan pidana khususnya dalam pasal 41 dan pasal 43 ayat (1), 

(2), (3) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 % dari 

nilai kontrak sesuai dengan kriteria dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan pada Penyedia Jasa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 41 jo Pasal 42 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 sebagai berikut : 

1. Peringatan tertulis; 

2. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi; 

3. Pembatasan kegiatan usaha/profesi; 

4. Pembekuan izin usaha/profesi; 

5. Pencabutan izin usaha/profesi. 

 

Semua sanksi dan denda tersebut tidak lain dikarenakan Penyedia Jasa yang 

kurang mampu/professional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak 

yang telah disepakati. Menurut Bpk. Emanuel Sudjatmoko Dosen di departemen 

Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kegagalan pelaksanaan 

Jasa Konstruksi tersebut tidak serta merta hanya disebabkan oleh kelalaian dari Pihak 
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Penyedia Jasa (kontraktor) saja, tapi juga bisa kesalahan dari BUMN selaku pihak 

Pengguna Jasa/Pemilik Pekerjaan yang kurang melakukan control dalam pelaksanaan 

tersebut. Begitu juga terhadap konsultan/pengawas yang dikontrak oleh Pengguna 

Jasa, juga dapat menjadi penyebab adanya kegagalan dalam pelaksanaan tersebut 

akibat pekerjaannya yang kurang professional dan maksimal. Kepada Pengguna Jasa 

dapat dikenakan sanksi administrasi juga terkait adanya kegagalan dalam pelaksanaan 

jasa konstruksi tersebut berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi yakni : 

1. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi; 

2. Pembatasan kegiatan usaha/profesi; 

3. Larangan sementara menggunakan hasil pekerjaan konstruksi; 

4. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 

5. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 

 

Serta juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 

(2) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu paling lama 5 Tahun 

penjara dan denda paling banyak 5 % dari nilai kontrak. Sedangkan bagi Pengawas, 

dapat dikenakan sanksi Perdata dan pidana khususnya dalam Pasal 43 ayat (3) 

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu pidana penjara 

paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak 
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BAB III  

UPAYA HUKUM  YANG DAPAT DILAKUKAN BADAN USAHA MILIK 

NEGARA (PERSERO) ATAS TIMBULNYA KEGAGALAN DALAM 

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 

 

1. Faktor Penyebab timbulnya Kegagalan dalam Pelaksanaan Pengadaan 

Jasa Konstruksi 

Berdasarkan  Pasal 6 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dapat kita 

ketahui mengenai bidang-bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan 

arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata 

lingkungan beserta masing-masing kelengkapannya. Dari bidang-bidang usaha jasa 

konstruksi tersebut akan menghasilkan suatu bangunan atau konstruksi yang 

diinginkan. Bangunan atau konstruksi tersebut dapat terjadi suatu keadaan gagal 

dikarenakan struktur yang gagal berfungsi. Kegagalan bangunan adalah keadaan 

bangunan yang setelah diserahterimakan oleh pihak penyedia jasa kepada pihak 

pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian maupun seluruhnya dan/atau 

tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau 

pemanfaatannya yang mneyimpang sebagai akibat dari kesalahan penyedia jasa 

dan/atau pengguna jasa.49 

                                                             
49 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi 
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Kegagalan bangunan tersebut dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan 

korban jiwa. Oleh karena itu sangat penting untuk diantisipasi dengan cermat 

mengenai penyebab-penyebab yang mungkin akan menimbulkan kegagalan. Fungsi 

utama bangunan dari sudut pandang profesi teknik sipil adalah memikul beban-beban 

dan pengaruh lingkungan luar. Suatu bangunan dikatakan gagal jika bangunjan 

tersebut tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar. 

Tolok ukur kegagalan suatu bangunan adalah kekuatan dan kekakuan struktur yang 

tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi dimulai sejak dalam tahap 

pelaksanaan. Salah satu strategi mengantisipasi resiko kegagalan yang dimaksud 

dapat dimulai dari tahap perencanaan. Langkah awal yang  dapat ditempuh adalah 

memperkirakan penyebab kegagalan sehingga dapat dibuat simulasi kejadiannya. 

Penyebab-penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi 

umumnya dikarenakan : 

a. Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak; 

b. Salah mengartikan spesifikasi yang dimaksud; 

c. Tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar; 

d. Tidak menggunakan material dengan benar untuk meminimalisir pengeluaran; 

e. Salah membuat metode kerja; 

f. Salah membuat gambar kerja; 

g. Pemalsuan data profesi; 

h. Merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah; 
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i. Tidak memperhatikan tanah/lingkungan disekitar bangunan/konstruksi; 

j. Pemilihan lokasi yang berisiko; 

k. Ketentuan proyek yang tidak jelas; 

l. Kesalahan perencanaan; 

m. Kesalahan pelaksanaan; 

n. Kesalahan pemakaian. 

 

Selanjutnya istilah lain yang sepadan dengan kegagalan bangunan adalah 

“kegagalan struktur” sering dikenal dengan sebutan kegagalan konstruksi. 

Kegagalan struktur atau konstruksi ini memiliki peran utama karena jika suatu 

bangunan dari segi kekuatan dan kekakuan tidak berfungsi maka fungsi lainnya pasti 

akan terganggu pula. Hanya kegagalan struktur yang berdampak besar terhadap 

kerugian harta benda bahkan korban jiwa sesuai penjelasan awal. Kegagalan struktur 

ini adalah suatu kondisi dimana ada satu atau dua komponen struktur, atau bahkan 

struktur tersebut secara keseluruhan kehilangan kemampuan menahan beban yang 

dipikulnya. Umumnya dipicu oleh adanya beban yang berlebih. Jadi sebenarnya dapat 

kita permudah dengan konsep untuk mengetahui kapan suatu hal dikatakan kegagalan 

konstruksi dan kapan dikatakan sebagai kegagalan bangunan, seperti penjelasan 

bagan dibawah ini : 
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Kegagalan Konstruksi    Kegagalan Bangunan  

 

   Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 

 

Dari bagan diatas dapat kita ketahui apabila suatu pekerjaan mengalami keadaan 

ambruk pada saat sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan dengan dibuatnya Berita 

Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP), maka pekerjaan tersebut mengalami kegagaln 

konstruksi. Namun jika suatu pekerjaan konstruksi telah diselesaikan dan diserahkan 

kepada Pengguna Jasa Konstruksi setelah dibuatnya Berita Acara Penyerahan 

Pekerjaan (BAPP) dan mengalami keadaan ambruk, maka pekerjaan tersebut 

dikatakan mengalami kegagalan bangunan. Jadi tolak ukur yg mudah kita jadikan 

pedoman adalah Berita Acara Penyerahaan Pekerjaan (BAPP) yaitu adanya serah 

terima pekerjaan dari Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa Konstruksi. 

 

Pengaturan khusus terkait pengadaan barang/jasa yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 hingga saat ini belum mampu menjadi solusi efektif untuk mengatasi fenomena 

berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dari para pihak dalam setiap tahapan 

pengadaan barang/jasa. Tahapan utama dalam proses pengadaan barang/jasa adalah 

tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selain penyimpangan dari para pihak 

sendiri, penyimpangan terhadap proses pengadaan khususnya dalam pengadaan jasa 

konstruksi diakibatkan pula oleh tumpang tindihnya peraturan pelaksanaan yang 
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harus diikuti oleh Panitia pengadaan. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa 

Panitia pengadaan dalam menjalankan proyek jasa konstruksi tersebut berbenturan 

dengan adanya perpres dan juga regulasi lain dalam obyek kajian penelitian ini yaitu : 

- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

- Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa 

konstruksi. 

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN 

 

Hal ini seolah sangat menyulitkan Panitia pengadaan karena mereka seolah-olah 

harus menjalankan semua regulasi yang sudah baku tersebut. Demikianlah yang 

sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip utama dalam pembuatan dan 

penyusunan kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak. Akan semakin rumit lagi jika 

peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan substansinya satu dengan yang 

lainnya sehingga tidak dapat sejalan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. 

Bentuk penyimpangan lain dari proses pengadaan yang merupakan penyebab 

terjadinya kegagalan dalam pengadaan jasa konstruksi adalah : 

1) Tahap Perencanaan 
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Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan jasa 

konstruksi yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (procurement plan) 

yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target lingkup 

pekerjaan, SDM (sumber daya manusia), mutu, waktu, biaya dan manfaat dari 

pengadaan tersebut dengan pembiayaan bagi BUMN dari APBN. Rencana 

pengadaan ini akan menjadi acuan utama dalam kegiatan pengadaan per paket  

pekerjaan. 

Pola penyimpangan yang terjadi dalam tahap ini adalah : 

a. Penggelembungan (mark-up) biaya pada rencana pengadaan. Gejala ini dapat 

terdeteksi dari unit price  yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah 

APBN. 

b. Rencana pengadaan tersebut diarahkan untuk kepentingan penyedia jasa 

konstruksi tertentu (yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh penyedia jasa 

konstruksi lainnya). 

 

2) Tahap Pembentukan Panitia 

Panitia pengadaan jasa konstruksi ini adalah tim yang diangkat oleh PA 

(Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi. 
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Pola penyimpangan yang terjadi dalam pembahasan ini yaitu kurangnya 

transparansi dari panitia yaitu panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil. Hal ini 

dikarenakan panitia yang tidak memiliki sifat jujur, terbuka dan dapat dipercaya. 

Dapat kita ketahui dari geajal-gejala yang muncul diantaranya : 

- Dalam melaksanakan tugas, panitia tidak memberitahu kepada para peserta 

lelang secara jelas mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan. 

- Panitia tidak memberikan layanan atau penilaian yang sama  

(adanya diskriminasi) pada setiap peserta lelang. Misalnya panitia 

memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu atau panitia mengacu pada 

kesepakatan tidak tertulis atau criteria tidak baku serta muncul kelompok-

kelompok yang memiliki kedekatan dengan pimpinan proyek sehingga 

kualitas hasil pekerjaan rendah. 

 

3) Tahap Prakualifikasi Peserta Lelang 

Dalam tahap prakualifikasi pemilihan penyedia dengan pelelangan terbatas 

meliputi kegiatan evaluasi administrasi dan teknis dari panitia pengadaan sesuai 

dengan metode dua sampul untuk mendapatkan daftar pendek pemenang lelang. 

Pola penyimpangan yang umumnya terjadi dalam tahap prakualifikasi ini adalah : 

a. Pemasukan dokumen administrasi dari peserta lelang tidak memenuhi syarat 

yakni dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat, data palsu dan lain-lainnya 

namun panitia pengadaan tetap meluluskannya dikarenakan penyedia tertentu 
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itu adalah mitra kerjanya. Jika ternyata mitra kerja semacam ini menang 

tender, akbatnya penanganan fisik akan berkualitas rendah atau jauh dari 

memadai meskipun harga yang ditawarkannya tergolong tinggi. 

b. Dokumen administrasi “aspal” yakni dokumen sertifikasi dari mitra kerja asli, 

namun tidak didukung status  nyata perusahaan (karena senyataanya sertifikat 

keahlian tersebut tidak ada), hal ini pun panitia tetap mudah untuk meluluskan 

mitra kerja sebagai pemenang tender. 

 

4) Tahap Penyusunan Dokumen Lelang 

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan dokumen lelang dari 

pihak panitia pengadaan yaitu adanya penggelembungan harga (mark up) yang 

tidak wajar sehingga sangat mempengaruhi proses evaluasi administrasi, teknis 

dan harga dalam dokumen penawaran. 

 

5) Tahap Pengumuman Tender 

Pola penyimpangannya antara lain : 

a. Pengumuman pemenang lelang yang semu; 

b. Materi pengumuman yang membingungkan; 

c. Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat; 

d. Pengumuman lelang tidak lengkap. 
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6) Tahap Pengambilan Dokumen oleh Peserta Lelang 

Bentuk-bentuk penyimpangan yang sering terjadi yaitu : 

a. Dokumen lelang yang diserahkan pada tiap peserta lelang tidak sama satu 

dengan lainnya. Bagi peserta lelang yang bukan mitra kerja akan diberi 

dokumen konsep bukan dokumen pengadaan yang sudah final. Banyak 

peserta yang gugur akibat tidak memenuhi kriteri evaluasi. 

b. Waktu pendistribusian terbatas. 

 

7) Tahap Penjelasan Tender (Aanwijzing) 

Penyimpangan yang terjadi yaitu pembatasan informasi dari panitia agar 

hanya rekanan/kelompok terdekat saja yang memiliki informasi lengkap. Dalam 

dokumen penawaran terdapat kluster penawaran lengkap dank luster penawaran 

tidak lengkap. Bila peserta yang mengikuti lelang tidak jeli akan dokumen lelang 

yang diberikan tersebut, mereka akan terjebak pada kerugian. Akibatnya tidak ada 

transparansi informasi, akan terjadi ketimpangan dalam persaingan pengaturan 

tender akan mengarah pada ekonomi biaya tinggi. 

 

8) Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran 

Bentuk penyimpangan yang ada antara lain : 

a. Relokasi penyerahan dokumen penawaran. Tujuannya adalah membuang 

penawaran dari penyedia yang tidak mau diatur. 
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b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat. Dalam keadaan ini biasanya 

penawar yang terlambat itulah yang akan dijagokan sebagai pemenang tender. 

c. Penyerahan dokumen yang semu dalam rangka menjatuhkan penyedia jasa 

konstruksi tertentu. 

d. Ketidaklengkapan dokumen penawaran karena telah diatur dengan 

memberikan informasi yang tidak lengkap. 

e. Upaya menghalangi pemasukan pemanawaran oleh suatu oknum tertentu. 

 

9) Tahap Evaluasi Penawaran 

Terdapat beberapa pola penyimpangan dalam evaluasi penawaran oleh pihak 

Panitia selaku Pengguna Jasa, yakni : 

a. Kriteria evaluasi yang cacat 

b. Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan 

cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal 

c. Kurangnya monitoring dan pengawasan panitia sehingga memudahkan 

panitia untuk mengatur segala sesuatunya. 

 

10) Tahap Pengumuman Calon Pemenang 

Salah satu bentuk penyimpangan dalam tahap ini adalah pengumunan yang 

disebarluaskan sangat terbatas. Terbatasnya penyebarluasan pengumuman 

dimaksudkan untuk mengurangi sanggahan yang diajukan oleh peserta tender 
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lainnya. Dengan ketiadaan sanggahan dalam proses tender yaitu dalam tahap 

pengumuman calon pemenang tidak serta merta dapat diartikan proses tender 

tersebut benar-benar tidak disanggah oleh peserta tender lain karena 

penyebarluasan pengumuman tidak sampai pada peserta tender tersebut. Contoh 

nyata dalam penyimpangan ini adalah dengan dibuatnya Berita Acara Evaluasi 

dan Klasifikasi Harga Penawaran yang palsu, membuat secara palsu pula 

pengumuman pemenang dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Jasa 

Konstruksi, memalsukan isi kontrak pengadaan jasa konstruksi, serta memalsukan 

berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah diserahterimakan.  

 

11) Tahap Sanggahan Peserta Lelang 

Tidak seluruh sanggahan akan ditanggapi olh panitia pengadaan. Dalam 

jadwal pelaksanaan lelang atau tender, terdapat masa sanggah yang dalam masa 

sanggah tersebut telah ditetapkan calon pemenang oleh panitia lelang akan tetapi 

belum ada surat penunjukan penyedia jasa konstruksi.  dalam masa sanggah ini, 

peserta dapat mengajukan sanggahan terkait dengan proses lelang yang ditujukan 

kepada panitia lelang. Seharusnya menjawab sanggahan dari peserta lelang yang 

tidak diusulkan sebagai calon pemenang merupakan kewajiban dari panitia lelang. 

Namun sering kali jawaban atas sangahan tersebut tidak dijawab seluruhnya 

dengan jelas. 
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12) Tahap Penunjukan Pemenang Lelang 

Surat penunjukan pemenang lelang yang dibuat oleh panitia ini sangat sering 

terjadi pelanggaran didalamnya yaitu : 

a. Surat Penunjukan sengaja ditunda pengeluarannya 

b. Surat penunjukan pemenang lelang sengaja dikeluarkan terburu-buru 

c. Penandatanganan surat penunjukan pemenang lelang yang tidak sah atau cacat 

 

13) Tahap Penandatanganan Kontrak 

Setelah ditetapkan pemenang tender, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh 

para pihak (pengguna dan penyedia jasa konstruksi) adalah Penysunan dan 

penandatanganan kontrak. Dalam tahap ini juga tidak menutup kemungkinan 

terjadi pelanggaran didalamnya, biasanya penyimpangan yang terjadi adalah : 

a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda 

b. Penandatanganan kontrak secara tertutup dan diam-diam 

c. Penandatanganan kontrak secara tidak sah 

d. Penandatanganan kontrak oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam 

akta perusahaan atau akta perubahan. 

14) Amandemen/Perubahan Kontrak 

Amandemen kontrak ini biasanya dilakukan apabila akan memberikan 

penambahan atau pengurangan substansi dalam kontrak yang telah dibuat. 

Penyimpangan yang terjadi adalah : 
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a. Amandemen untuk melindungi keterlambatan penyedia jasa konstruksi dalam 

penyerahan hail pekerjaannya dimana keterlambatan tersebut bukan 

dikarenakan adanya keadaan kahar dan bertujuan untuk menghindari sanksi 

atau penyitaan jaminan pelaksanaan. 

b. Amandemen menaikkan harga (sewaktu lelang mengajukan harga terendah 

agar terpilih menjadi pemenang tender. Namun kemudian hari meminta 

amandemen kontrak untuk perubahan harga paling tinggi). 

c. Amandemen volume (pengurangan kualitas dan kuantitas) pekerjaan dengan 

alasan ketidak sesuaian harga. 

 

15) Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan 

Dalam tahap inilah fokus dari penelitian ini yaitu terdapat kegagalan dalam 

pelaksanaan jasa konstruksi. penyimpangan yang mungkin timbul adalah kualitas 

atau kuantitas yang tidak sama dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam 

kontrak, criteria penerimaan hasil studi bias, jenis studi yang tidak sesuai dengan 

KAK (Kerangka Acuan Kerja), selain itu sering dijumpai data lapangan yang 

dipalsukan, serta adanya rekayasa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

Tidak terpenuhinya seluruh hasil pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi ini 

sangat merugikan BUMN selaku Pengguna Jasa Konstruksi dengan pembiayaan 

dari APBN. Penyedia Jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau 

wanprestasi dengan macam memenuhi prestasi secara sebagian.  Hal ini sangat 
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terkait dengan good faith atau iktikad baik dari pihak penyedia jasa konstruksi. 

Apabila pemenuhan prestasi sebagian oleh penyedia itu tidak disebabkan adanya 

keadaan kahar, maka hal demikian ini dapat dikatakan pula penyedia jasa 

konstruksi telah melakukan wanprestasi secara tidak baik. Adanya kesengajaan 

untuk merugikan BUMN selaku Pengguna Jasa konstruksi. BUMN tidak boleh 

diam atas kegagalan dalam pelaksanaan jasa konstruksi tersebut, karena 

kegagalan konstruksi atau bangunan dapat menyebabkan kerugian harta benda 

bagi BUMN itu sendiri pada umumnya dan membuang dana APBN secara Cuma-

Cuma pada khususnya serta memungkinkan timbul korban jiwa. 

 

2. Penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa Jasa 

Konstruksi 

Setelah surat penunjukan pemenang penyedia jasa konstruksi diterbitkan, terdapat 

tahap yang dinamakan dengan tahap penandatanganan kontrak dimana PPK 

menyiapkan rancangan kontrak untuk selanjutnya menandatangani kontrak 

pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan pihak penyedia jasa konstruksi yang telah 

memenangkan tender. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat 

belas) hari setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia jasa kontruksi. 

Dalam hal merusmuskan kontrak pengadaan jasa konstruksi harus sesuai dengan 

klausula-klausula kontrak pengadaan barang dan jasa yang bersifat proporsional bagi 
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para pihak serta harus sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang telah dibuat 

sebelumnya.  

 

Klausula-klausula Kontrak Pengadaan Jasa konstruksi : 

1. Klausula Pokok 

Klausula Pokok dalam kontrak konstruksi ini adalah suatu cerminan dari Kontrak 

Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari : 

- Dasar pembuatan kontrak 

- Objek Kontrak 

- Harga/biaya pekerjaan  

- Jaminan 

- Jangka waktu pelaksanaan jasa konstruksi 

 

2. Klausula Penunjang 

Klausula penunjang dalam kontrak konstruksi ini merupakan klausula-klausula 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana 

peraturan presiden ini merupakan lex generalis untuk kegiatan pengadaan 

barang/jasa. Dimana klausul-klausul yang harus diatur yaitu : 

- Perubahan kontrak / addendum  

- Keadaan kahar 
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- Pembayaran pekerjaan/prestasi kerja 

- Pemutusan kontrak 

- Penyelesaian permasalahan/sengketa 

 

Dalam pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan 

jasa konstruksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka juga harus sesuai 

dengan syarat-syarat pembentukan kontrak yaitu : wewenang, prosedur, substansi. 

Sedangkan klausula-klausula kontrak dalam kontrak konstruksi diletakkan dalam 

substansi kontrak. 

Tahap lanjutan dari penandatangan kontrak dan pelaksanaan kontrak dari para 

pihak adalah tahap penyerahan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah jasa konstruksi dari pihak penyedia jasa kontruksi. Tahap penyerahan jasa 

konstruksi ini dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Jasa konstruksi yang 

akan diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah termuat dalam kontrak 

dan dokumen tender. Penyerahan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. 

Setelah penyerahan jasa konstruksi tersebut selesai, tanggung jawab penyedia jasa 

konstruksi belum berakhir. Suatu pekerjaan dianggap memenuhi ketentuan apabila 

dilaksanakan : 

a. Tepat waktu sesuai perjanjian; 

b. Tepat mutu sesuai dengan yang telah dipersyaratkan; 

c. Tepat volume sesuai yang dibutuhkan; dan 
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d. Tepat biaya sesuai dengan isi kontrak. 

 

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Penyedia Jasa dalam 

pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja 

konstruksi yang diakibatkan dari kelalaian maupun kesalahannya sendiri diluar 

keadaan kahar sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa konstruksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka Penyedia Jasa diwajibkan untuk mengganti 

atau memperbaiki kegagalan tersebut. 

Perlu dikemukakan bahwa pasal 1246 B.W. merupakan hakekat pokok, bahwa 

kerugian yang arus diganti adalah berupa rugi yang betul-betul diderita ditambah 

dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh, yang dapat diharapkan. Dalam hal 

lain-lain, hanya ada suatu sanctie yaitu membebankan pada pihak berwajibsuatu 

kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berhak. Dapat 

dikelompokkan macam-macam wanprestasi yaitu : 

1) Kewajiban atau prestatie sama sekali tidak dilaksanakan; 

2) Ada perlambatan dalam pelaksanaan itu; 

3) Ada pelaksanaan, tetapi tidak secara yang sebaik-baiknya. 

 

 Pasal 1247 dan 1248 B.W. mengadakan perbatasan pada kerugian, yang harus 

diganti oleh pihak berwajib dalam hal wanprestasi. Batasan pertama ditentukan oleh 
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Pasal 1248 B.W. yaitu bahwa yang harus diganti adalah hanya kerugian yang 

merupakan akibat langsung dari tak melaksanakan janji. Batasan kedua diadakan 

pasal 1247 B.W. yang membedakan du peristiwa yaitu pihak berwajib adalah jujur 

atau tidak jujur, harus diartikan ketiadaan jujur. Dalam hal kejujuran pihak berwajib, 

yang harus diganti ialah kerugian yang dapat diperkirakan orang semula, sedang 

dalam hal ketiadaan jujur juga harus diganti yang tidak dapat diperkirakan oleh orang 

seula tersebut. Perbedaan ini sudah layak dimana dapat dikatakan ketiadaan jujur ini 

berarti pihak berwajib sendiri sudah sejak semula dapat mengira akan terjadi suatu 

kerugian, dan ada alasan cukup untuk mempertanggunjawabkan orang itu, meskiun 

barangkali orang tidak dapat memperkirakan hal tersebut. 

 Penentuan suatu ganti rugi juga dapat dimuat dalam perjanjian sendiri. Pasal 

1250 B.W. menetapkan sendiri suatu macam ganti kerugian yaitu apabila kewajiban 

yang berdasarkan atas perjanjian itu adalah untuk membayar jumlah uang tunai, 

dalam hal ini menetapkan bahwa apabila ganti kerugian harus diberikan, berdasarkan 

atas perlambatan dalam melaksanakan perjanjian, ganti kerugian ini berupa bunga-

uang mnurut nilai yang ditetapkan oleh undng-undang. Bunga-uang yang harus 

dibayar menurut pasal 1250 B.W. dinamakan moratorie interessen (bunga-uang atas 

keterlambatan suatu kemwajiban). Disamping hal tersebut, ada compensatoir 

interessen (bunga-uag sebagai ganti kerugian yang diderita akibat dari ketiadaan 
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pelaksanaan sama sekali atau akibat dari pelaksanaan secara kurang baik dari suatu 

kewajiban berdasarkan perjanjian).50 

Prosedur serah terima pekerjaan : 

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 

2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan. 

3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil 

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-

kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib 

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Pekerjaan.  

 

CARA PEMBAYARAN : 

Pelaksanaan pembayaran atas seluruh biaya dibayarkan oleh Pengguna Jasa 

kepada Penyedia Jasa secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut : 

                                                             
50 Diintisarikan Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Azas-azas Hukum Perjanjian, 
(Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000), h. 57-64 
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(1) 10% (sepuluh persen) sebagai uang muka dibayar setelah Penyedia Jasa 

menyerahkan : 

a. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) 

b. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) 5% (lima persen) 

(2) 85% (delapan puluh lima persen) dari total nilai kontrak yang dibayarkan 

berdasarkan kemajuan pekerjaan : 

a. 20  %  (dua puluh persen) 

b. 55 %  (lima puluh lima persen) 

c. 100% (seratus persen) 

Pembayaran dilakukan setelah dibuat : 

a. Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan (BAPP) 

b. Sertifikat Pembayaran (Invoice) 

(3) 5% (lima persen) dari total nilai kontrak ditahan oleh Pengguna Jasa 

sebagai retention dan akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan dan 

pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa. 

5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 

sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 
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6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara 

tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 

7. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan 

semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib 

melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau 

mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

8. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana 

mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai 

perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 

9. Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai 

akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam 

Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran 

prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab 

kontraktual penyedia. Selain hal tersebut, penyedia jasa juga diwajibkan untuk 

menyerahkan jaminan dalam pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pekerjaannya. 

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 

sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: 

a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau 
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b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi 

penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 

  

 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal 

penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan 

(Provisional Hand Over/PHO). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan 

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan 

Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai 

kontrak. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang 

muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. Nilai Jaminan 

Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi 

pekerjaan. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal 

persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama 

pekerjaan (PHO). Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak 

tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan 

akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO). Sedangkan Jaminan Pemeliharaan 

diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 

perseratus). Jaminan Pemeliharan akan dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik 

sesuai dengan ketentuan kontrak. 
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 Apabila terjadi sengketa terkait dengan kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan 

jasa konstruksi, asas proporsionalitas ini menjadi sangat berperan dalam penerapan 

upaya penyelesaian sengketa yang dianggap memberikan keadilan bagi para pihak 

khususnya bagi pihak Penyedia Jasa yang sudah menyelesaikan sebagian pekerjaan 

meskipun dalam penyerahan hasil tidak sesuai dengan volume yang telah ditetapkan 

dalam kontrak. Penyedia Jasa dapat dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi 

yakni memenuhi prestasi secara sebagian dan dapat dikenai denda sesuai dengan 

kesepakatan yang tertuang dalam kontrak maupun denda dalam bentuk pengurangan 

jaminan uang muka. Denda ini dapat dikenakan oleh Pengguna Jasa sebagai pihak 

yang dirugikan diambil dari penguragan jumlah keseluruhan nilai Jaminan uang muka 

berdasarkan prestasi atau prosentase penyerahan hasil pekerjaan secara proporsional. 

Dalam kontrak kerja konstruksi yang peneliti dapatkan, dalam kalusul sanksi 

dinyatakan pengenaan denda sebagai berikut : 

 “Denda  kelambatan akan diperhitungkan dengan jumlah maksimum 5% 

(lima persen) dari nilai pembayaran per volume pekerjaan dan dipotongkan pada 

tahap pembayaran sebelum tahap pembayaran terakhir”.  

Oleh sebab itu, Pengadaan Jasa Konstruksi lebih banyak menggunakan kontrak 

dengan harga satuan sesuai dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan. 

Dengan kontrak harga satuan ini penerapan asas proposionalitas sudah mulai 

direncanakan oleh Pengguna Jasa sejak perancangan kontrak dengan tujuan 
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menghindari kerugian yang lebih besar (harta benda) akibat tidak dipenuhinya 

prestasi (pemenuhan pekerjaan) dari Penyedia Jasa. 

 

3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh BUMN atas timbulnya 

Kegagalan dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi 

 

Seperti yang telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya, bahwa pelaksanaan 

jasa konstruksi di BUMN ini dilindungi oleh payung hukum yaitu dengan dibuatnya 

“kontrak kerja konstruksi”. Kontrak kerja konstruksi ini memuat dokumen-dokumen 

yang mengatur hubungan hukum antara BUMN selaku pihak pengguna jasa dengan 

pihak penyedia jasa untuk dapat saling memberikan prestasi secara timbal balik 

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan apa-apa saja yang telah 

disepakati dalam kontrak tersebut. Kontrak kerja konstruksi ini dibuat wajib 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Burgerlijk 

Wetboek sebagai Lex Generalis dari hubungan hukum privat dan peraturan-peraturan 

lain yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi 

ini, para pihak berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dalam perancangan 

kontraknya, yaitu Asas kebebasan berkontrak (freedom of cantract), asas privity of 

cantract, asas pacta sunt servanda, asas consensualism, iktikad baik atau good faith, 

asas proporsionalitas dan asas transparansi. 
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Tahapan Kontrak dalam Pengadaan Jasa Konstruksi : 

 

 

 

Dalam jasa konstruksi, tahap pra contractual, tahap contractual dan tahap post 

contractual mempunyai peran yang sangat penting karena tahapan-tahapan 

pembuatan kontrak ini dapat membantu kita untuk mengetahui apakah para pihak 

memang telah berkomitmen atas hal-hal yang telah mereka sepakati dalm kontrak 

pelaksanaan jasa konstruksi hingga jasa konstruksi tersebut benar-benar terselesaikan.  

 Pembuatan kontak kerja konstruksi harus benar-benar memperhatikan cara 

pembuatan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan 

dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menghindari adanya multi 

interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari terhadap klausula-

kalusula yang telah dibuat. Berikut ini tahap-tahap dalam pembuatan kontrak : 

Tahap Pra Kontraktual :  

Tahap Pra Kontraktual adalah tahap dimana sudah ada penunjukan pemenang 

namun belum masuk dalam tahap penandatanganan kontrak. Pemasukan penawaran 

dari pihak Penyedia Jasa Konstruksi disertai dengan dokumen penawaran sesuai 

metode-metode yang telah dipaparkan sebelumnya dan penyerahan Jaminan 

Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan bagi Tahap Pemilihan Perencana Konstruksi 

PRA CONTRACTUAL POST CONTRACTUAL CONTRACTUAL 
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serta penyerahan Jaminan Penawaran bagi tahap Pemilihan Pengawas Konstruksi. 

Hal yang sama terjadi saat pemilihan pelaksana konstruksi melalui metode dua tahap 

yang telah dinyatakan lolos sebagai pemenang tender setelah ada evaluasi 

administrasi dan teknis yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga.  

Jaminan ini sebagai jaminan yang dapat dicairkan untuk ganti rugi bagi pihak 

Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa Konstruksi melakukan pembatalan sebagai 

pemenang tender dalam pengadaan jasa konstruksi tersebut setelah ditentukan sebagai 

pemenang, meskipun belum dilakukan proses penandatanganan kontrak. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh BUMN selaku Pengguna Jasa konstruksi 

apabila terjadi kegagalan dalam Pemilihan Penyedia Jasa konstruksi sebelum dalam 

tahap Pra kontraktual adalah dengan cara melakukan Lelang Ulang dalam Pemilihan 

Penyedia Jasa konstruksi, sehingga output yang dihasilkan adalah terpilihnya 

Penyedia Jasa konstruksi baru sebagai pengganti Penyedia Jasa konstruksi 

sebelumnya untuk selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak dengan BUMN 

selaku pihak Pengguna Jasa konstruksi. 

 

 

Tahap Post Kontraktual 
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Salah satu kegiatan dari Penyedia Jasa (kontraktor) adalah bertanggung jawab 

terhadap kegagalan dalam pelaksanaan jasa konstruksi sampai dengan penyerahan 

akhir hasil pekerjaannya tersebut. Ada kalanya Penyedia Jasa tidak memenuhi 

prestasinya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam 

penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf g, bentuk cidera janji yang dilakakukan oleh 

penyedia jasa meliputi : 

- Tidak menyelesaikan tugas tepat waktu; 

- Tidak memenuhi mutu; 

- Tidak memenuhi kuantitas; 

- Tidak menyerahkan hasil pekerjaan. 

Sering kali  apabila dari pihak Penyedia Jasa terdapat indikasi untuk terlambat 

memenuhi prestasi/tidak menyelesaikan tugas tepat waktu sebagaimana dalam 

kontrak, maka untuk antisipasi jatuh tempo pekerjaan biasanya dilakukan suatu 

addendum/perubahan kontrak yang telah dibuat dan merupakan suatu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari kontrak awal dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 

87 ayat (1) huruf d Pepres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang 

menyatakan bahwa : 
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“dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, 

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen 

kontrak, PPK bersam penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi : 

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam 

kontrak; 

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 

d. Mengubah jadwal pelaksaan. 

Jadi biasanya apabila sudah ada indikasi bahwa pihak penyedia tidak dapat 

menyerahkan pekerjaan tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam kontrak, maka 

dilakukan perubahan kontrak/addendum yaitu dengan mengubah jadwal pelaksanaan 

dengan harapan setelah diberi waktu tambah, pekerjaan dapat terselesaikan. 

Namun ruang lingkup perubahan okntrak/addendum sebagaimana dalam pasal 87 

ayat (1) Perpres 54 ahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tersebut tidak bersifat 

limitatif  yang berarti masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan ruang 

lingkup pekerjaan selain empat aspek tersebut diatas. Yaitu contohnya menyangkut 

perubahan harga yaitu pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai/harga 

yang tercantum dalam kontrak awal, perubahan ini disebut sebagai Contract Change 
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Order (CCO). Berdasarkan Perka LKPP Nomor 2 tahun 2011 tentang Standar 

dokumen pengadaan, dapat kita ketahui bahwa : 

- Perubahan Kontrak hanya dapat dilakukan dengan addendum kontrak. Artinya 

segala sesuatu perubahan dalam kontrak dilakukaan melalui addendum 

kontrak. 

- Jenis addendum kontrak adalah : 

1. Addendum akibat perubahan lingkup pekerjaan atau Contract Change Order 

(CCO) sering disebut sebagai pekerjaan tambah/kurang, yang terbagi menjadi 

empat jenis perlakuan yaitu : 

a. Addendum tambah/kurang dengan nilai kontrak tetap; 

b. Addendum tambah/kurang dengan nilai kontrak bertambah; 

c. Addendum tambah/kurang dengan nilai kontrak tetap, target berubah; 

d. Addendum tambah/kurang nilai kontrak bertambah, target berubah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegagalan pelaksanaan 

jasa konstruksi yang disebabkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Penyedia Jasa untuk mengganti dan memperbaiki kegagalan jasa 

konstruksi tersebut dengan biaya sendiri.51 

                                                             
51 Pasal 32 ayat (4) PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi 
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Kadang-kadang para pihak yang membuat kontrak (kontraktan) tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. 

Keabsahan kontrak kerja konstruksi ini sebagai bentuk hubungan kontraktual bagi 

para pihak yang dapat menimbulkan kewajiban kontraktual didalamnya, dengan 

konsekuensi terdapat tanggung gugat bila terjadi wanprestasi. Pihak yang melakukan 

wanprestasi menimbulkan kepadanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada 

pihak lawan kontraknya. Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada 

saat kelalaian. Baru dapat dikatakan wajib memberikan ganti rugi apabila telah 

“dinyatakan lalai”. Dalam hal lalai ini harus dibuat suatu “pernyataan lalai” dari 

BUMN selaku pihak pengguna jasa atau kreditur.  

Pernyataan lalai dalam pasal 1238 B.W. disebutkan dengan istilah akta lalai. 

Tujuan dibuatnya pernyataan lalai adalah untuk menetapkan tenggang waktu yang 

wajar kepada penyedia jasa atau debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi 

tanggung gugat atas kerugian yang dialami BUMN atau kreditur.52 Pernyataan lalai 

juga disebut dengan istilah somasi. Somasi merupakan teguran atau peringatan dari 

kreditur/si berpiutang kepada debitur/si berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. 

Debitur dapat dikatakan telah lalai apabila : 

i. Tidak memenuhi prestasi; 

                                                             
52 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit hal. 261 
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ii. Terlambat memenuhi prestasi; 

iii.  Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya. 

Dalam Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2000 juga diatur mengenai Kewajiban 

dan Tanggung jawab Pelaksana Konstruksi (penyedia jasa) yaitu : 

“apabila terjadi kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, 

maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha 

orang perseorangan dan/atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan 

kontrak kerja konstruksi”. 

Pengaturan Buku III B.W. tentang Perikatan menganut sistem terbuka atau 

aanvollentrecht, artinya hukum memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

mengatur sendiri hubungan hukumnya. Yang diatur dalam buku III B.W. hanya 

sebagai pelengkap saja. Jadi dimungkinkan bagi para pihak yang akan mengikatkan 

diri dalam suatu hubungan hukum untuk mengatur, membuat isi dan bentuk kontrak 

sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak. Hal ini sangat jauh berbeda apabila 

kita melihat dalam Buku II B.W. yang bersifat memaksa (dwingend recht), karena 

para pihak dilarang untuk menyimpangi aturan-aturan yang ada dalam Buku II B.W. 

tersebut. Sistem terbukanya Buku III B.W. ini termuat dalam pasal 1338 ayat (1) 

B.W. bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” dalam pasal tersbut paling 

kurang mengandung asas partij autonomie atau otonomi para pihak dan freedom of 
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contract atau kebebasan berkontrak. Sedangkan istilah “secara sah” bermakna bahwa 

dalam pembuatan perjanjian  yang sah (menurut hukum) akan berlaku mengikat 

karena dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” yang telah sepakat untuk 

saling mengikatkan diri dan menimbulkan kewajiban serta kepercayaan diantara para 

pihak itu sendiri dalam pemenuhan kontraknya. 

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari buku III B.W. pada umumnya merupakan 

perjanjian obligatoir artinya perjnajian tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban 

pada para pihak yang membuatnya. Perjanjian obligatoir pun melahirkan hak 

perseorangan bagi para pihak (personlijk recht), dimana salah satu cirinya adalah 

sifatnya yang relatif yaitu hak peseorangan itu hanya mengikat para pihak yang 

membuatnya saja. 

 Pada Kontrak Konstruksi dalam pENlitian ini, ditemukan adanya wanprestasi 

atau tidak dipenuhinya prestasi dari pihak penyedia jasa yaitu dalam hal tidak 

terselesaikannya pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan 

yang telah tertuang dalam kontrak. Jasa konstruksinya tidak semata-mata tidak 

dipenuhi oleh pihak penyedia jasa, melainkan penyerahan pekerjaannya tidak selesai 

dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya. Akibatnya BUMN selaku Pengguna 

jasa merasa dirugikan dan pihak penyedia jasa dianggap telah melakukan wanprestasi 

yang mengharuskan untuk membayar “ganti rugi”. 
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Perlindungan Hukum bagi BUMN berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yaitu terdapat dalam pasal 1267 Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang berbunyi : 

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika 

dalam hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk 

memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, 

disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”. 

Dengan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian dan memberikan sanksi 

penggantian biaya, kerugian dan bunga, BUMN dapat mengajukan upaya hukum 

yaitu gugatan keperdataan yang ditujukan kepada Pihak Penyedia Jasa Konstruksi 

(Kontraktor) ke Pengadilan Negeri domisili hukum Perusahaan Penyedia Jasa 

Konstruksi akibat cidera janji atau wanprestasi atas kontrak yang telah dibuat. Pasal 

1267 B.W. ini merupakan hak dari BUMN selaku Pengguna Jasa (Kreditur) untuk 

meminta ganti rugi. Bentuk ganti rugi yang dapat dimohonkan adalah ganti rugi 

dalam bentuk pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian dan/atau  ganti rugi. 

Selain gugat keperdataan, BUMN selaku Pengguna Jasa yang dirugikan dapat 

mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga tempat domisili hukum 

Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 

syarat : 

1. Terdapat utang dari Penyedia Jasa yang belum lunas; 
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2. Jatuh tempo dan dapat ditagih; dan 

3. Penyedia Jasa memiliki dua atau lebih Kreditur. 

Setelah dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap usaha Penyedia 

Jasa Konstruksi maka sejak itulah Penyedia Jasa tidak memiliki kewenangan lagi 

untuk mengurus dan mengatur sendiri harta kekayaan perusahaannya. Semua 

kewenangan tersebut menjadi tugas Kurator dalam hal pemberesan piutang bagi 

kreditur lain termasuk bagi BUMN yang telah dirugikan tersebut. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pekerjaan yang telah diatur dalam 

kontrak sebelumnya dan belum terselesaikan hanyalah mengalihkan pekerjaan yang 

menjadi utang atau kewajiban dari Penyedia Jasa kepada BUMN dengan `cara 

menjualnya pada pihak ketiga dan mencantumkan salah satu klausul dalam kontrak 

jual beli pekerjaan itu yang mana mengalihkan pula pekerjaan yang belum 

terselesaikan tersebut pada pihak ketiga selaku pembeli. Dengan demikian utang 

pekerjaan yang belum terselesaikan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa 

sebelumnya berpindah demi hukum pada Pembeli jasa konstruksi yang baru. Hal ini 

juga sangat membantu BUMN karena pekerjan tersebut akan dilanjutkan oleh 

Penyedia Jasa Konstruksi yang baru sehingga tidak terlalu banyak dalam pengeluaran 

biaya dimana biaya tersebut sebagian maupun seluruhnya berasal dari APBN. 

 Alternatif pilihan tindakan lain yang dapat dilakukan oleh BUMN terhadap 

pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut yaitu dengan melakukan Lelang Baru 
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dengan melakukan Pemilihan Penyedia Jasa konstruksi lagi untuk melanjutkan 

pekerjaan sesuai dengan kontrak lama yaitu kontrak yang dibuat oleh Pihak Pengguna 

Pekerjaan (BUMN) dengan pihak Penyedia Jasa konstruksi sebelumnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

1. Proses Pengadaan Jasa Konstruksi merupakan suatu permasalahan dalam 

ranah Hukum Perdata (private) karena terkait dengan hubungan kontraktual. 

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan kontraktual pada Pengadaan Jasa 

Konstruksi salah satunya adalah adanya wanprestasi dari Penyedia Jasa 

dimana hasil pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah diperjanjian dalam kontrak.  

2. BUMN selaku Pengguna Jasa yang benar-benar dirugikan dapat mengajukan 

upaya hukum gugat keperdataan melalui Pasal 1267 B.W. terkait pemenuhan 

perjanjian dan meminta ganti rugi (segala biaya, rugi dan bungan yang 

seharusnya didapat) ke Pengadilan Negeri domisili hukum Perusahan 

Penyedia Jasa dan atau pengenai sanksi maupun denda sesuai kesepakatan 

yang telah ditentukan dalam kontrak maupun dapat mengajukan permohonan 

pailit bagi perusahaan Penyedia Jasa dengan syarat dan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang agar segera dilakukan pemberesan 

dan pemenuhan piutangnya. Untuk dapat melanjutkan pekerjaan yang belum 

terselesaikan tersebut, salah satu upaya yang dapat ditempuh BUMN adalah 
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dengan melakukan lelang/ tender baru untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

konstruksi yang baru untuk melajutkan kontrak sebelumnya. Hal demikian 

inilah yang harus diperhatikan oleh BUMN agar terhindar dari kegagalan 

konstruksi dan sebagai upaya penyelesaian masalah atau legal problem 

solving dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi diwiliyahnya. 

2. Saran 

1. Penegak hukum harus dapat mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan 

dengan melihat pada karakteristik penyimpangan yang dilakukan. Dengan  

adanya pemahaman tentang konsep penyimpangan tersbeut, penegakan 

hukum di bidang Pengadaan Jasa Konstruksi BUMN dapat berjalan dengan 

baik. Sehingga perlu diciptakan unifikasi hukum pada proses Pengadaan 

barang atau Jasa pada umumnya dan Pengadaan Jasa Konstruksi pada 

khususnya oleh berbagai kementrian melalui undang-undnag pengadaan 

barang dan jasa agar tercipta suatu sistem dan proses pengadaan yang adil, 

transparan dan akuntabel. Kehadiran undang-undang ini akan memberikan 

pemecahan untuk mengatur sendiri proses pengadaan  barang dan jasa ini. 

Saat ini Peraturan Presiden hanya sebagai prosedur dan memberikan sanksi 

administrasi, sehingga apabila diatur tersendiri dalam undang-undang maka 

penerapan sanksi tersebut akan lebih tegas. Pengaturan sanksi inipun harus 

mengakomodir pemikiran mengenai kerugian sosial (social cost) yang 

ditimbulkan oleh perbuatan Penyedia Jasa yang nakal. 
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2. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal khususnya fungsi 

pengawasan inspektorat jenderal atau jabatan yang memiliki kewenangan 

yang sama disetiap instansi atau lembaga pemerintah yang melakukan 

Pengadaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

PERJANJIAN
Nomor : I 1Ofif 122.01/I{K.06/6605/03.201 I

Antara

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TbK
Dengan

PT MANUNGGAL JAYA SAKTI

Tentrng

PEKERJAAN PONDASI & STRUKTUR BETON UNTUK KILN DUST BIN

Pada hari ini, Rrbu tanggal Enam belos bulan Maret tahun Dua ribu sebelas (16-03-2011),

masing-masing yang tersebut dibawah ini:

M, Soffrn Heri, S.H., M,H : Pgs. GM Central Procurement Ptoyek Tuban lV PT Semen
Gresik (Persero) Tbk., berkedudukan di Gedung Utama Semen
Gresik Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa timur, yang dalam
jabatannya bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Semen

Gresik (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa subtitusi No.
l45.llHK.O3/6602/09.2010 tonggal I September 2010 dan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Ny. Budi Sumarti : Direktur PT Manunggal Jaya Sakti yang berkedudukan di Jalan
Veteran No. 33, Tuban 62319, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT Manunggal Jayr Saktl, dan untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) No. PVI-34-C4-JK-004-K tentang Pekerjaan Pondasi &
Struktur Beton untuk Kiln Dust Bin;

2. Permintaan Penawaran PIHAK PERTAMA No. I 1000049/6695/01.201 I tanggal
22 januari 201l;

3. B€rita Acara Penjelasan Teknis (Aanwijzing) tanggal 25 Januari 201l;
4. Masa tanya jawab tanggal 25 Januari 20ll sampai dengan tanggal 2TJanuari 20ll;
5. Proposal Penawaran Teknis & Komersial PIHAK KEDUA tanggal I Februari 201l;
6. Evaluasi Teknis beserta Klarifikasi Teknis tanggal I Februari 201l sampai Dengan Tanggal

l8 Februari 201 l;
7. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi No. 276.E/PP.01.02/66,80102.201 I tanggal

24 Februari 201 l;
8. PBL Final PIHAK KEDUA tanggal 25 Februari 2011;
9. Minutes Kick OffMeeting tanggal l0 Maret 201l;
10. Perintah Kerja No. I1000122 - 04 -21400.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya masing-masing disebut scbagai
PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri secara

hukum dalam suatu Perjanjian untuk Pckerjaan Pondasi & Struktur Beton Untuk Kiln Durt
Bin yang selanjutnya disebut "Pekerjaan" dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-
pasal berikut:

Paae 1,

eE!#
Perjanjion No. 1 I 000 I 22.0 I/HK. 0U660 S/03. 20 I I
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

Pasrl I
DEFINISI

l. "PERJANJIAN" adalah Perjanjian No. I1000122.01/HK.0616605/03.201I tentang
Pekerjoan Pondasi & Struktur Beton Untuk Kiln Dust Bin berikut lampiran-
lampirannya dan perubahan-perubahannya jika ada dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

2. "PIHAK PERTAMA" adalah PT Semen Gresik (Persero) Tbk. termasuk p€tugas yang
diberikan kewenangan.

3. "PIHAK KEDUA" adalah PT Manunggal Jaya Saktit termasuk perwakilan dan petugas
yang diberikan kewenangan.

4. "Site" adalah Lokasi Proyek Tuban IV di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerck,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

5. "Proyek Tuban IV" adalah Proyek Pembangunan Pabrik Semen Tuban IV PT Semen
Grcsik (Persero) Tbk. di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

6. "Hari Kalender" adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.

7. "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dan diantara hari tersebut tidak
ditentukan sebagai hari libur nasional.

8. "Tanggal Efektif Pelakcanaan Pekerjlon" adalah tanggal pada saat ditandatanganinya
Perjanjian ini.

9. "Jaminan Pelaksanaan" adalah jaminan yang diterbitkan oleh t embaga Keuangan
(Bank) guna menjamin terselesaikan dengan baik Pekerjaan yang dilakukan oleh PIIIAK
KEDUA.

Paral 2
RUANG DAN LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan harus
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam
lingkup Pekerjaan berikut, tetapi tidak terbatas pada:
a. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) No. PVI-34-C4-JK-004-K tentang Pekerjaan Pondasi &

Struktur Beton untuk Kiln Dust Bin;
b. Permintaan Penawaran PIHAK PERTAMA No. I 1000049/6695/01.201 l tanggal

22 januari 201 l;
c. Berita Acara Penjelasan Teknis (Aanwijzing) tanggal 25 Januari 201 I ;

d. Masa tanyajawab tanggal 25 Januari 201I sampai dengan tanggal 27 Januari 201l;
e. Proposal Penawaran Teknis & Komersial PIHAK KEDUA tanggal I Februari 201 l;
f. Evaluasi Teknis beserta Klarifikasi Teknis tanggal I Februari 20ll sampai Dengan Tanggal

l8 Februari 201l;
g. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi No.276.8JPP.01.0216680102.2011tanggal 24 Februari

201 l:
h. PBL Finat PIHAK KEDUA tanggal 25 Februari 2011;
i. Minutes Kick Off Meeting tanggal I 0 Maret 20 I I ;j. Perintah Kerja No. 11000122-O4-21400.

Perjanjian No. I 1 000 I 22.0 1/HK0il6605/03.20 I I Page 2
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan selama 60
(enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Msret 2011 dan harus sudah
selesai serta diserahkan dengan baik oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 201L

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali dalam hal
terjadi:
a. Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l Perjanjian ini.
b. Perubahan Lingkup Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
c. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan keterlambatan/percepatar/penangguhan

penyelesaian Pekerjaan berkenaan dengan adanya perubahan atas kehendak PIHAK
PERTAMA.

(3) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki
perpanjangan waktu harus mengajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan
perpanjangan waktu tersebut akan dilaksanakan setelah ada kesepakatan dari PARA
PIHAK yang dituangkan dalam addendum/amandemen Perjanjian ini.

Pasal 4
WAKIL PARA PIHAK

Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Perjanjian ini, makal
a. PIHAK PERTAMA menetapkan Wakil PIHAK PERTAMA yaitu GM.

Construction Tubrn IV sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pekerjaan, dan
WAKIL PIHAK PERTAMA akan menunjuk Engireer sebagai pengawas lapangan.

b. PIHAK KEDUA menetapkan Wakil PIHAK KEDUA yaitu Project Manager
sebagai Penanggung jawab dan personil inti pelaksanaan Pekerjaan, seda menetapkan
Site Manager sebagai Penanggungjawab Pekerjaan di lapangan.

Site Manager sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf b Pasal ini harus selalu berada
di lapangan dan dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA setiap saat.

Dalam hal PIHAK PERTAMA menganggap wakil PIHAK KEDUA kurang rnemenuhi
syarat sehingga dapat diduga akan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan Pekerjaan, maka
wakil PIHAK PERTAMA berhak menghendaki penggantian wakil tersebut sccara tertulis
kepada PIHAK KEDUA. Dalam waktu paling lambat 3 X24 jun sejak diterimanya surat
tersebut, PIHAK KIDUA harus sudah melaksanakan penggantian dan semua biaya yang
timbul akibat penggantian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Dalam hal Wakil salah satu Pihak untuk sementara waktu tidak dapat melaksamkan
tugasnya, maka masing-masing Pihak harus menunjuk Wakil Pengganti dengan
penunjukan yang dibuat secara tertulis dan mencakup kewenangannya harus
diinformasikan sebelumnya kepada Pihak lainnya.

(l)

(2)

(3)

(4)
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Besamya biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini
adalah :

a. Biaya Pekerjaan Pondasi & Struktur Beton Untuk Kiln Dust Bin adalah sebesar
Rp. 911.000.000,- (sembilan ratus sebelas juta rupiah).

b. Harga tersebut belum termasuk PPN 1070, namun sudah termasuk PPh.

c. Harga tersebut di atas adalahy'anco plan site Tuban.

Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a Pasal ini berlaku tetap
(Fixed Lumpsunt Price) sampai berakhimya jangka waktu Perjanjian ini untuk ruang
lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali jika ada perintah perubahan tertulis
dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JAMINANJAMINAN

PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA
senilai 5 % (lima persen) dari biaya Pekerjaan. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh
Bank milik pemerintah atau bank swasta yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan
diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambahlambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sejak diterimanya Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK
PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 1,5 7oo (satu setengah permil) dari nilai Jaminan Pelaksanaan
untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai
maksimal denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai jaminan pelaksanaan.

Apabila denda atas keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari total nilai kontrak
sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, akan berlaku ketentuan sebagaimana di
maksud dalam Pasal 19 ayat (5), (6), dan (7) Perjanjian ini.

Jaminan Pelaksanaan harus berlaku sejak tanggal L@0!.1 sampai dengan akhir
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan. Dalam hal terjadi perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang mas{t

berlakunya Jaminan Pelaksanaan sampai dengan jangka waktu perpanjangan pelaksanaan

Pekerjaan tersebut.

Biaya yang timbul akibat perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelakmnaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini menjadi tanggung jawab pihak yang mengakibatkan
terjadinya perpanjangan.

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan
pengembalian Jaminan jika memenuhi k€tentuan sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal
ini.

(3)

(4)

(5)

(6)
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

(7) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan dieksekusi secara
langsung tanpa proses pembuktian, apabila:
a. PIHAK KEDUA menarik diri setelah menandatangani Perjanjian ini; atau
b. PIHAK PERTAMA mengambil alih Pekerjaan dar/atau adanya pemutusar/

pembatalan Perjanjian ini yang disebabkan karena PIHAK KEDUA tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB ATAS CACAT

(l) Masa tanggung jawab atas cacat ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung
sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terirna Pekerjaan.

(2) Segala biaya yang timbul untuk perbaikan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan
oleh PIHAK KEDUA selama masa tanggung jawab atas cacat sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam
ayat (2) Pasal ini, maka segala biaya yang timbul selama masa tanggung jawab atas cacat
akan dipotongkan dari nilai pembayaran atas tanggung jawab atas cacat.

(4) Setelah masa tanggung jawab atas cacat Pekerjaan berakhir dan PIHAK KEDUA sudah
memenuhi kewajibannya sesuai ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA
berhak atas pembayaran tanggung jawab atas cacat sebesar 5% (lima persen) dari Biaya
Pekerj aan.

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

(l) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan Telegraphic Transfer (T/T),
Semua pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah.

(2) Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan perhitungan Progress
Proporsional :

Uraian
Prosentase
dari Nilai
Kontrak

Ketcrangrn

Progress
Pekerj aan

Proporsional
sebesar 950lo

Disertai dengan Berita Acara Pencapaian Progress
Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Perjanjian ini.

Tanggung
Jawab atas

Cacat
5Vo

Dibayarkan setelah terlampaui masa 60 (enam puluh) hari
kalender tanggung jawab atas cacat sesuai dengan
ketentuan yang disebut dalam Pasal 8 ayat (4) Perjanjian
ini.
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

(3) Pembayaran Pencapaian Progress Pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
PIHAK PERTAMA menerima surat permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA dan
surat permintaan pembayaran tersebut harus sudah diterima PIHAK PERTAMA paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Pencapaian
Progress Pekerjaan, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen (Cear & Clean) sebagai
berikut, masing-masing rangkap 2 (dua):
a. Surat Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Pgs. GM. Central Procurement Proyek

Tuban IV (asli dan copy);
b. Invoice atau kuitansi bermeterai cukup (asli dan copy);
c. Faktur Pajak (asli dan copy);
d. Berita Acara Pencapaian Progress Pekerjaan atau Berita Acara Serah terima Pekerjaan

bilamana Pekerjaan telah mencapai 100% (asli dan copy);
e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan HSE Security (asli dan copy);
f. Copy Perjanjian;
g. Copy Perintah Kerja (PK);
h. Copy Jaminan Pelaksanaan;
i. Copy Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani

Faktur Pajak, disertal bukti tanda terima dari Kantor Pajak Setempat;
j. Copy SPT masa PPN sebelumnya;
k. Copy SSP Tagihan sebelumnya yang disertai copy bukti penerimaan surat dad kantor

pajak setempat.

(4) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran tanggung jawab atas cacat sebesar 5% (lima
persen) dari biaya Pekerjaan, apabila telah terlampaui masa 60 (enam puluh) hari kalender
tanggung jawab atas cacat terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan. Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK PERTAMA menerima
surat permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA dan surat permintaan pembayaran
tersebut harus sudah diterima PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak terlampaui masa 60 (enam puluh) hari kalender tanggung jawab atas cacat
yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen (Clear & Clean) sebagai berikut, masing-
masing rangkap 2 (dua):
a. Surat Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Pgs. GM. Central Procurement Proyek

Tuban lV (asli dan copy);
b. Invoice atau kuitansi bermeterai cukup (asli dan copy);
c. Faktur Pajak (asli dan copy);
d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Final (asli dan copy);
e. Copy Perjanjian;
f. Copy Perintah Kerja (PK);
g. Copy Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani

Faktur Pajak, disertai bukti tanda terima dari Kantor Pajak Setempat.
h. Copy SPT masa PPN sebelumnya;
i. Copy SSP Tagihan sebelumnya yang disertai copy bukti penerimaan surat dari kantor

pajak setempat.

(5) Pembayaran atas progress Pekerjaan dilakukan berdasarkan realisasi progress project yang
disetujui oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara Pencapaian Progress
Pekerjaan serta ditandatangani oleh Wakil PARA PIHAK.
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(6) Apabila dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Berita Acara
Serah Terima Final oleh PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tidak melakukan
panagihan atas pembayaran tanggung jawab atas cacat, maka PIHAK KEDUA sepakat
untuk melepaskan haknya atas pembayaran tanggung jawab atas cacat dan PIHAK
PERTAMA tidak berkewajban untuk membayar tanggungjawab atas cacat tersebut.

Pssal 9
PENYERAHAN HASIL Pf,,KERJAAN

(l) Segera setelah seluruh Pekerjaan selesai PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan
kepada PIHAK PERTAMA atas hasil Pekerjaan pada setiap tahapan dalam bentuk
laporan akhir seluruh pelaksanaan Pekerjaan (setelah seluruh Pekerjaan selesai termasuk
Shop Drawing Erection drawing & as build drawing) yang masing-masing dibuat rangkap
3 (tiga) dan I (satu) softcopy dalam bentuk CD.

(2) Setelah seluruh Pekerjaan selesai, PIHAK KEDUA dapat mengajukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan penyerahan hasil Pekerjaan.

(3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan ini dilakukan secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengajuan tersebut.

(4) Dalam hal PIHAK PERTAMA dapat menyetujui hasil Pekerjaan tersebut, maka akan
dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh:
- Wakil PIHAK PERTAMA; dan
- Wakil PIHAK KEDUA.

Pesal l0
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan berkewajiban membayar biaya Pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA memberikan data dan keterangan yang cukup kepada PIHAK
KEDUA pada waktunya sebagaimana yang diperlukan oleh PIHAK Kf,DUA untuk
melaksanakan Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA memberikan Kartu Pengenal kepada setiap Tenaga Kerja PIHAK
KEDUA serta perizinan lainnya (ika ada) untuk memasuki daerah dan lokasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA wajib memberikan keputusan dalam hal adanya pertanyaan, usulan
dan lain-lain dari PIHAK KEDUA, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kalender setelah pengajuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Jika dalam waktu yang telah
ditentukan ters€but, namun PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka
PIHAK KEDUA dengan usaha terbaiknya melakukan tindakan+indakan yang diperlukan
untuk melaksanakan kewajibannya dengan segala risiko beban PIHAK PERTAMA.

Page 7
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Pasal ll
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(l) Dalam melaksanakan Pekerjaan, maka:
a. PIHAK KEDUA harus senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

gambar-gambar maupun instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
b. Dalam hal detail pelaksanaan belum dan/atau tidak diberikan oleh PIHAK

PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menanyakan dan meminta instruksi
tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebelum Pekerjaan yang dimaksud akan
dilaksanakan, sehingga oleh karenanya apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum
menepati ketentuan ini sewaktu melaksanakan Pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA
diwajibkan menanggung akibat dengan mengganti dan/atau mengubahnya sesuai
instruksi PIHAK PERTAMA dan tanpa adanya perubahan biaya maupun jangka
waktu pelaksanaan Pekerjaan.

(2) PIHAK KEDUA harus menggunakan semua keahlian, ketelitian dan kesungguhan dalam
melaksanakan Pekerjaan ini dan harus melaksanakan semua tanggung jawabnya secara
profesional. PIHAK KEDUA dapat memberikan saran atau usulan desain dan solusi
terbaik dalam memperoleh kualitas Pekerjaan.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab dan menyediakan semua
kebutuhan tenaga, peralatan, akomodasi, makan, minum, pengobatan, asuransi tenaga
kerja, pelayanan teknis dan lain-lain yang diperlukan, termasuk perlengkapan keselamatan
kerja yang sesuai selama pelaksanaan Pekerjaan, bagi para personilnya yang bekerja sesuai
Perjanjian ini, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja
dan kecelakaan kerja yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan bedanggung jawab sepenuhnya atas
upah, pajak pendapatan dan pajak-pajak lain yang timbul karena Perjanjian ini maupun
jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja yang melaksanakan Pekerjaan tersebut.

(5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas terpeliharanya ketertiban, keamanan, dan
pengamanan di area kerja, baik terhadap gangguan-gangguan teknis, sosial, maupun
pencurian yang dianggap dapat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini.

(6) PIHAK Kf,DUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Perjanjian ini
bertanggung jawab terhadap timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yang
disebabkan oleh PIHAK KEDUA, serta senantiass menaati ketentuan-ketentuan dan
undang-undang yang berlaku tentang lingkungan.

(7) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab atas kerusakan Peralatan
milik PIHAK PERTAMA yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK
KEDUA dan segala biaya yang timbul menjadi atas beban PIHAK KEDUA.

(8) PIHAK Kf,DUA berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja non-skill yang berasal dari
daerah sekitar Proyek Tuban IV dan PIHAK PERTAMA akan membantu dalam proses
perekrutannya.

(9) PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan tenaga kerjanya yang berkaitan dengan
peraluran ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) serta menunjuklan polis JAMSOSTEK atau
asuransi yang melindungi tenaga kerja PIHAK KEDUA.
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(10) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk
mencegah terjadinya pemogokan para tenaga kerjanya dan jika pemogokan terjadi akibat
kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan
yang termasuk dalam lingkup pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK
KEDUA.

Pasal l2
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAII PEKERJAAN

Penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan akan diatur dalam addendumlamandemen
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Apabila ada permintaan penambahan dar/atau pengurangan Pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini, maka sebelum penambahan dan/atau pengurangan
tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan dan cara pembayaran yang rnenyangkut biaya atas penambahan dan/atau
pengurangan Pekerjaan akan diatur dan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam
adclendum/amandemen Perjanjian ini.

Pasal 13
PERUBAHAN PEKf,RJAAN

(l) Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.

(2) Perubahan yang dimintakan tersebut disampaikan kepada PIHAK KEDUA dalarn bentuk
tertulis dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

(3) S€telah ada kesepakatan dari PARA PIHAK mengenai perubahan tersebut, PARA
PIHAK akan menandatangani Berita Acara Perubahan Pekerjaan yang mencakup
perubahan yang diinginkan, jadwal, penyesuaian harga, dan segala perubahan yang terkait
dan PARA PIHAK akan membuat addendumlamandemen Perjanjian berkaitan dengal
perubahan tersebut.

Pasd 14
PENGALIHAN PEKERJAAN

(l) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan
kepada PIHAK KETIGA, kecuali telah mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA dan pangalihan tersebut tidak mengurangi tanggung
jawab atau kewajiban PIHAK KEDUA atas seluruh pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan

Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan atau ketidaksesuaian kualitas
Pekerjaan yang diakibatkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA secara
sepihak dengan swat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7
(tujuh) hari kalender dari surat peringatan sebelumnya akan mengambil alih sebagian atau

seluruh sisa Peke{aan dan menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan tersebut kepada PIHAK
KETIGA atas beban PIHAK KEDUA,
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Pasal 15
SUB KONTRAK

PIHAK KtrDUA tidak boleh mensubkontrakkan kewajiban-kewajibannya yang harus
dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali :

a. Telah mendapatkan persetujuan te(ulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
b. Terhadap satu Subkontraktor atau lebih, semua Subkontraktor harus secara benar

memiliki izin untuk melaksanakan Pekerjaan subkontrak;
c. Persetujuan oleh PIHAK PERTAMA tidak membebaskan PIHAK KEDUA atas

segala tugas, tanggungjawab, kewajiban, jaminan berdasarkan Perjanjian ini.
d. Subkontraktor wajib mengasuransikan tenaga kerjanya dengan JAMSOSTEK atau

tenaga kerja lainnya serta menunjukkan polis JAMSOSTEK atau asuransi tersebut.

PIHAK KEDUA harus meminta semua Subkontraktor untuk melakukan Pekerjaan
mereka sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini dan menjamin
bahwa Pekerjaan dan jasa layanan dari semua Subkontraktor seolah-olah dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA.

Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan atau ketidaksesuaian kualitas
Pekerjaan yang diakibatkan oleh Subkontraktor, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak
akan mengambil alih sebagian atau seluruh sisa Pekerjaan dan menyerahkan pelaksanaan

Pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN atas beban PIHAK KEDUA.

Pasal 16

PENANGGUHAN PEKEPJAAN

(l) PIHAK Pf,,RTAMA dapat sewaktu-waktu melakukan penangguhan, sebagian maupun
seluruh lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini yang timbul
karena bukan kesalahan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sebelum terjadinya penangguhan dan PIHAK Kf,DUA wajib
melaksanakan penangguhan tersebut.

(2) Biaya yang timbul akibat penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini
yang terdiri dari biaya personil PIHAK KEDUA dan biaya non personil yang nyata-nyata
terjadi di Proyek selama penangguhan Pekerjaan, maka biaya tersebut menjadi beban dan
tanggung jawab PIHAK PERTAMA, yang dibayarkan setiap bulan dan tidak termasuk
sebagai bagian dari biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Perjanjian ini.

(3) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan diberitahukan PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak
diterbitkan Surat Penangguhan Pekerjaan, yang berisikan uraian tentang biaya yang
diderita PIHAK KEDUA dan kesemuanya berdasarkan perhitungan yang disetujui oleh
PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahukan jumlah biaya dalam batas waktu yang
dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak
mengajukan biaya, maka penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini
dianggap tidak menimbulkan biaya.

(2t

(3)
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Pasal l7
KERAHASIAAN DATA

Segala data, dokumen, informasi, keterangan yang diserahkan oleh PIIIAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA dan yang dihasilkan dalam rangka melaksanakan kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya dan PIHAK KEDUA dilamng untuk
mengungkapkan, memperjualbelikan, dan/atau mengalihkannya kepada PIHAK KETIGA
manapun yang tidak berwenang kecuali:
a. Apabila informasi, keterangan, dokumen dan data-data dimaksud sudah dipublikasikan

oleh PIHAK PERTAMAI
b. Dokumen dan data-data dimaksud sudah merupakan informasi milik umum;
c. Apabila informasi, keterangan, dokumen dan data-data dimaksud harus diberikan

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan putusan pengadilan,

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini, maka
akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perudangan-undangan yang berlaku.

Pasal l8
KEPEMILIKAN DOKUMEN

(l) Semua dokumen yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama
pelaksanaan Pekerjaan adalah hak PIHAK PERTAMA. Namun PIHAK KEDUA dapat
memiliki salinan (copy) dari dokumen tersebut dalam bentuk hard-copy maupun soft-copy
hanya untuk kepentingan administrasi pendokumenlasian PIHAK KEDUA.

(2) Hak atas kekayaan intelektual pada setiap hasil penugasan yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA, tidak diperkenankan untuk diberikan,
dijual dan/atau diserahkan kepada pihak lain kecuali izin tertulis dari PIHAK
Pf,RTAMA,

PASAL 19

GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar
1,5 o/oo (satu setengah permil) dari total nilai kontrak untuk setiap hari kalender
keterlambatan penyelesaian Pekerjaan. Ganti rugi keterlambatan akan diperhitungkan dan
dipotongkan pada tahap pembayaran seb€lum tahap pembayaran terakhir.

Apabila ganti rugi atas keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari total nilai
kontrak sebagaimana dialur dalam ayat (l) Pasal ini, maka PII{AK PERTAMA berhak
menentukan:
a. Tidak Melanjutkan Perjanjian ini dan uang jaminan pelaksanaan menjadi milik

PIHAK PERTAMA: atau
b. Melanjutkan Perjanjian ini dengan memperhitungkan tagihan berikutnya dari PIHAK

KEDUA.

(2)

(l)

(2)
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Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat dari keterlambatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini, akan dituangkan dalan addendum/amandemen
Perjanjian ini.

Ganti rugi tidak berlaku, jika:
a. Terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan

atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
b. Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l Perjanjian

ini.

Selain dikenakan ganti rugi atas keterlambatan, PIHAK KEDUAjuga akan diberikan surat
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari
kalender dari surat peringatan sebelumnya.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diberikan peringatan tertulis
ketiga, namun PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK
PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

(7) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat tidak
memberlakukan oasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan/atau Pasal 18

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Laporan Mingquan dan Lanoran
Bulanan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA akan dikenakan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- (riga ratus ribu rupiah) untuk
setiap hari kalender keterlambatan. Ganti rugi keterlambatan akan diperhitungkan dan
dipotongkan pada tahap pembayaran sebelum tahap pembayaran terakhir.

Pasal 20
PEMUTUSAN PERJANJIAN

(l) PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak melakukan pemutusan Perjanjian apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut PIHAK KEDUA tidak
melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Lingkup Pekerjaan sesuai dengan Pasal 2
dalam Perjanjian ini tanpa adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK KEDUA telah diperingatkan secara tertulis tiga kali selama masa Perjanjian
akibat tidak memenuhi kesepakatan dalam Pedanjian ini dan telah mencapai jangka
waktu 7 (tujuh) hari kalender dari surat peringalan ke 3 (tiga).

c. PIHAK KEDUA melakukan pengalihan Pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa
persetujuan PIHAK PERTAMA.

d. Bilamana PIHAK KEDUA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang
untuk dinyatakan pailit atau dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam
keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang.

e. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat
merugikan PIHAK PERTAMA.
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f. PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak secara sepihak melakukan pemutusan Perjanjian apabila tedadi
hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian
ini yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak yang serius dan PIHAK
PERTAMA tidak melakukan upaya pemulihan.

b. Bilamana PIHAK PERTAMA gagal membayar kepada PIHAK KEDUA
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

c. Bilamana PIHAK PERTAMA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang
untuk dinyatakan pailit atau dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam
keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang.

(3) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a dan huruf b Pasal ini,
namun PIHAK PERTAMA tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemutusan
Perjanjian ini. maka PIHAK PERTAMA secara sepihak akan mengambil alih sebagian
atau seluruh sisa pekerjaan dan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada
PIHAK KETIGA atas beban PIHAK KEDUA.

(4) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu PIHAK maka
PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

(5) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK harus
tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan waktu pelaksanaan pomutusan
Perjanjian.

Pasel 2l
KEADAAN KAH AR (FORCE MAJEARN

(l) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini
akibat adanya/orce ,najeure, maka PARA PIHAK akan merundingkan masalah tersebut
sekaligus langkahlangkah yang perlu dan harus dikerjakan atau ditempuh.

(2) Yang dimaksud keadaan/orce n ajeure tercebut dalam ayat ( I ) Pasal ini adalah :

a. Bencana alam antara lain banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor dan kebakaran.
b. Pemogokan umum, demonstrasi, peperangan-

c. Adanya Peraturan Pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya yang semuanya
secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

(3) Apabila teqadi force majeure maka pihak yang terkena force majeure divtajrbkan
melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya I X 24 jam setelah timbulnya/orce
majeure dan pihak yang menerima laporan wajib memberi jawaban selambat-lambatnya
2 x 24 jam sejak menerima laporan kejadianforce majeure.

(4) Apabila pihak yang terkena force majeure lalai dar/atau tidak melaporkan kepada lainnya
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka force maieure
dianggap tidak ada.
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(s)

PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

Apabila pihak yang menerima laporan kejadian force majeure lalai dan/atau tidak
memberikan jawaban kepada pihak yang terkena force nrujeure dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka pihak yang menerima laporan
dianggap telah menyetujui laporan tersebut.

Pasal 22
LAPORAN.LAPORAN

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini,
PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang
kemajuan-kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan secara harian, mingguan dan bulanan
serta laporan yang sewaktu-waktu apabila terjadi hal-hal yang khusus, dengan
menggunakan formulir/daftar isian lain yang ditenlukan oleh PIHAK PERTAMA.

Penyerahan Laporan Mingguan paling lambat hari Selasa dari minggu berikutnya dan
Penyerahan Laporan Bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat dokumentasi Pekerjaan dengan foto-foto
yang dapat dipakai untuk memantau kemajuan pelasanaan Pekerjaan, dokumentasi
Pekerjaan tersebut harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
minimum setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi sesuatu yang menyangkut keselamatan kerja, dalam waktu I X 24 jam
sejak terjadinya peristiwa tersebut, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan laporan
tertulis kepada Wakil PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi peristiwa tertentu yang berkaitan dengan Pekerjaan, PIHAK KEDUA
dapat diminta menyerahkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan penyerahan
laporan tersebut harus dapat tepat waktu sesuai dengan yang diminta oleh PIHAK
PERTAMA.

Passl 23
PRIORITAS DOKUMEN

Dalam hal terjadinya perbedaan pengertian dan ketentuan diantara dokumen di bawah ini,
maka prioritas yang digunakan adalah menurut urutan sebagai berikut:

Perjanjian ini beserta addendumnya Qika ada);
Perintah KerjaNo. I 1000122 - 04 - 21400;
Minutes Kick OffMeeting tanggal l0 Maret 201 l;
PBL Final PIHAK KEDUA tanggal 25 Februari 201 l;
Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi No.276.UPP.0I.O2/66801022011 wtggal
24 Februari 201 l;

f. Evaluasi Teknis beserta Klarifikasi Teknis tanggal I Februari 20ll sampai Dengan
Tanggal l8 Februari 201 l;
Proposal Penawaran Teknis & Komersial PIHAK KEDUA tanggal I Februari 201 l;
Masa tanya jawab tanggal 25 Januari 201 I sampai dengan tanggal2T Januai 20ll;
Berita Acara Penjelasan Teknis (Aanwijzing) tanggal 25 Januari 201 l;
Permintaan Penawaran PIHAK PERTAMA No. I 1000049/6695/01.201I anggal
22 januai 201l;

(l)

(2)

(3)

(4)

(s)

(l)

a.

b.
c.
d.
e.

e.
h.
l.
j.
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

k. Gambar-gambar lFCl Drawing for Construclion;
l. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) No. PVI-34-C4-JK-004-K tentang Pekerjaan Pondasi

& Struktur Beton untuk Kiln Dust Bin.

(2) Dokumen sebagairnana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 24
PENYELf,SAIAN PERSELISIHAN

(l) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini,
pertama-tama diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak timbulnya perselisihan tersebut dengan cara
musyawarah dan mufakat temyata PARA PIHAK belum dapat mengambil keputusan,
maka PARA PIHAK sepakat akan menyerahkan perselisihan dimaksud pada Pengrdilan
Negeri Gresik.

(3) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PIHAK KEDUA tetap wajib
terus melaksanakan Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA tetap wajib memenuhi segala
kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 25
KORESPONDENSI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka setiap pemberitahuan, permintaan
penyelesaian perselisihan atau hubungan lainnya yang diperlukan atau diperkenankan menurut
Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui faksimile atau melalui
pos tercatat yang portonya telah dibayar sebelumnya dengan alamal sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA
- Urusan Prinsipil i - Urusan Operasional:
Pgs. GM Central Procurement GM. Construction Tuban IV
M. Soffan Heri, S.H., M.H. Ir. Ari Wardhana, M.M.
msoflan@sq.sggrD.com ariwardhanl@sg,sgprn com
Proyek Tuban IV PT Semen Gresik Proyek Tuban IV PT Semen Gresik
(Persero) Tbk. (Persero) Tbk.
Telepon : (0356)325001, ext.8805 Telepon : (0356) 325001, ext. 8803
Faksimile: (0356) 7l l57l Faksimile: (0356)7ll57l

II. PIHAK KEDUA
- Urusan PrinsipiUOperrsionil:
Project Manager
Suliyanto
PT Manunggal Jaya Sakti
Jalan Veteran 33 Tuban
Telepon : (0356) 321757
Hp :0811328750
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PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT Manunggal Jaya Sakti

Pssal 26
PENUTUP

(l) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur serta
ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan mufakat serta dituangkan
dalam Perjanjian tertulis tambahan (adden&m) dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah
disebutkan pada awal Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, rnasing-masing pihak menerima I (satu) rangkap asli berrneterai cukup serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PTSemen Gresik (Persero) Tbk,

M, Soffan Heri, S.H.. M.H.
Pgs. GM. Centrrl Procurement

PIHAK KEDUA
PT Manunggal Jaya Sakti

Nv. Budi Sumarti
Direktur

16

4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan 

merupakan salinan otentik putusan pengadilan. 

 P  U  T  U  S  A  N
Nomor: 543 K/Pdt/2007

DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H  K A M A H      A G U N G

memeriksa  perkara  perdata  dalam  tingkat  kasasi  telah  memutuskan 

sebagai berikut dalam perkara:

I. PT BRI (PERSERO) CABANG JOMBANG, ber-kedudukan 

di di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 116 Jombang, dalam hal 

ini  memberi  kuasa  kepada:  TADJIB  dan  kawan-kawan, 

Account Officer Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Jombang;

II.1. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA 

TIMUR, 

   2. DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDO-NESIA 

Cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG 

NEGARA  KANTOR  WILAYAH  VI  Cq.  KANTOR 

PELAYANAN  PIUTANG  DAN  LELANG  NEGARA 

SURABAYA  I, keduanya  berkedudukan  di  Jalan 

Indrapura No. 5 (GKNI) Surabaya, dalam hal ini memberi 

kuasa kepada:  JAMIATUN, SH. dan kawan, Pelaksana 

pada Seksi Informasi dan Hukum;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat III, II, I/ Pembanding;

                      m e l a w a n

1. H.  DJAMALUDIN  MALIK juga  disebut  H.  JAMALUDIN 

MALIO, bertempat  tinggal  di  Desa  Jabon,  Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang;

2. MUNTIANI juga  disebut  HAJAH  MUNTIANA, bertempat 

tinggal  di  Desa  Jabon,  Kecamatan  Jombang,  Kabupaten 

Jombang;

3. MASITAH juga  disebut  BOK  MASTURAH,  bertempat 

tinggal  di  Desa  Jabon,  Kecamatan  Jombang,  Kabupaten 

Jombang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ Terbanding;

                                 d a n 

Hal. 1 dari 28 hal.Put.No. 543 K/Pdt/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU  ISNANDAR  MULYONO,  SH.,  bertempat  tinggal  di 

Perum  Plandi  L-01  RT/RW  28/02  Desa  Plandi,  Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,  bahwa  dari  surat-surat  tersebut  ternyata  bahwa 

sekarang para Termohon Kasasi  dahulu  sebagai   para Penggugat  telah 

menggugat  sekarang  para  Pemohon Kasasi  dan  Turut  Termohon  Kasasi 

dahulu  sebagai  para  Tergugat  di  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri 

Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Desember 1999 yang dibuat 

oleh  Wiwiek  Hidajati,  SH.  Notaris  di  Jombang  ,  Penggugat  I,  II  dan  III  

bersama-sama Tergugat III telah mengadakan perjanjian perpanjangan dan 

perubahan perjanjian kredit yang pada pokoknya berisi bahwa perpanjangan 

dan perubahan perjanjian kredit  tersebut berlaku untuk kredit  sebesar Rp 

225.000.000,- dan berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dimulai tanggal 28 

November 1999 dan berakhir pada tanggal 28 November 2000;

Bahwa didalam Akta tersebut disebutkan pula bahwa Penggugat I, II  

dan  III  menggabungkan  diri  masing-masing  untuk  menanggung  hutang 

sejumlah tersebut di atas atau segala hutang yang akan timbul sehubungan 

dengan perjanjian di atas, yang selanjutnya Penggugat I, II dan III  secara 

tanggung  renteng  menanggung  hutang/kredit  diatas  dan  disebut  sebagai 

Penerima Kredit;

Bahwa oleh karena ternyata kondisi perekonomian nasional memburuk, 

akhirnya Penggugat I, II, dan III terkena imbasnya, sehingga pada saat jatuh 

tempo,  Para  Penggugat  (Penggugat  I,  II  dan  III)  belum  dapat  melunasi 

hutangnya  kepada  Tergugat  III.  Namun  demikian  Para  Penggugat  tetap 

beritikad baik dan berupaya keras untuk melunasinya;

Bahwa  oleh  karena  ternyata  Para  Penggugat  belum  juga  dapat 

melunasi  hutangnya,  akhirnya  terjadi  kredit  macet  dan  Tergugat  III 

melimpahkan pengurusannya kepada Tergugat I;

Bahwa selanjutnya secara sepihak, Tergugat I telah menerbitkan surat 

keputusan  tertanggal  12  November  2002  No.  358/  PUPNC.18.01.2002, 

tentang  jumlah  piutang  negara  atas  nama  Penggugat  I  sebesar 

Rp394.736.965,70  (tiga  ratus  sembilan  puluh  empat  juta  tujuh  ratus  tiga 

puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh sen);

Hal. 2 dari 28 hal.Put.No. 543 K/Pdt/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat para Penggugat, penerbitan keputusan tersebut 

cacat hukum karena tanpa kata sepakat dengan para Penggugat. Dalam hal 

tersebut, para Penggugat tidak pernah diberitahu, baik tertulis maupun lisan 

dari Tergugat I untuk bersama-sama merundingkan tentang jumlah piutang 

negara yang dibebankan kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan 

pasal  10  ayat  1  UU NO.  49  Prp  Tahun  1990,  dengan  demikian  jumlah 

piutang negara yang dibebankan dan harus dibayar Penggugat I sebesar 

Rp394.726.965,70 di atas merupakan jumlah piutang yang ditentukan secara 

sepihak  oleh  Tergugat  I.  Oleh  karena  itu  Para  Penggugat  berpendapat 

bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa  selanjutnya  Tergugat  I  juga  telah  menerbitkan  keputusan 

Surat Paksa tertanggal 21 Mei 2003 No. SP.338/PUPNC.18.2003 yang di 

dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa Penggugat  I  (H. 

Djamaludin Malik)  masih mempunyai  hutang kepada negara sejumlah Rp 

394.736.965,70  termasuk  biaya  administrasi  pengurusan  piutang  negara 

10% yang belum diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku;

Bahwa  didalam  diktum  keputusan  Surat  Paksa  di  atas  telah 

ditetapkan antara lain berbunyi : “Memerintahkan Sdr. H. Djamaludin Malik 

untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq PT. BRI (Persero) 

cabang Jombang sejumlah Rp 394.736.965,70 (tiga ratus sembilan puluh 

empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima 

rupiah  tujuh  puluh  sen)  termasuk  biaya  administrasi  pengurusan  piutang 

negara 10% dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa”;

Bahwa ternyata  para  Penggugat  khususnya  Penggugat  I  sampai 

dengan saat diajukannya gugatan ini tidak pernah menerima pemberitahuan 

Surat Paksa sebagai tindak lanjut dari keputusan Surat Paksa di atas secara 

resmi  dalam bentuk relas pemberitahuan yang dibuat  dan ditandatangani 

oleh Jurusita sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 6 ke-1 UU. No. 49 

Prp  tahun 1960 (TLN.  No.2104  Lembaga Negara  No.  156 Tahun 1960). 

Bahwa  dengan  demikian  Tergugat  I  telah  tidak  melaksanakan  prosedur 

undang-undang dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa  selanjutnya  pada  tanggal  22  Juli  2003  Tergugat  I  telah 

menerbitkan surat keputusan/surat perintah penjualan barang sitaan Nomor: 

SPPBS-32/PUPNC.18.01/2003 atas nama debitur H. Djamaludin Malik,  Jl. 

Raya Perak No. 150, Perak, Jombang yang tidak lain adalah Penggugat I;

Bahwa  berdasarkan  surat  perintah  Tergugat  I  di  atas,  tanpa 

Hal. 3 dari 28 hal.Put.No. 543 K/Pdt/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan lebih  dulu  kepada para  Penggugat,  Tergugat  II  kemudian 

melaksanakan  penjualan  di  muka  umum/lelang  pada  tanggal  13  Oktober 

2003 terhadap: Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri melekat 

diatasnya tersebut dalam SHM No. 201, luas 670 M2 atas nama Djamaludin 

Malik, terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Bahwa yang aneh, sebelum dilaksanakan lelang, para Penggugat 

tidak pernah mengetahui, baik langsung maupun dari Kepala Desa setempat 

tentang  adanya  penyitaan/sita  eksekusi  terhadap  obyek  lelang.  Para 

Penggugat tidak pernah kedatangan petugas/jurusita untuk melaksanakan 

penyitaan/sita  eksekusi  terhadap  obyek  lelang,  tidak  pernah 

mendengar/tidak  pernah dibacakan  surat  perintah  penyitaan/sita  eksekusi 

oleh jurusita dan tidak pernah menandatangani maupun menerima salinan 

berita  acara  penyitaan/sita  eksekusi  obyek  lelang  dari  siapapun  juga. 

Penggugat I mendengar adanya lelang justru diberitahu oleh pembeli lelang, 

yaitu  Wahyu  Isnandar  Mulyono,  SH.  (Tergugat  IV)  yang  menurut 

pengakuannya,  ia  (Tergugat  IV)  telah  membeli  dengan  harga 

Rp311.000.000,- dengan harga tersebut, sangat jelas para Penggugat telah 

sangat dirugikan, sebab nilai jual obyek lelang adalah Rp 1.000.000.000,- 

(satu milyard rupiah);

Bahwa penjualan lelang oleh Tergugat II  jelas-jelas cacat hukum, 

sebab penyitaan/sita eksekusi merupakan acuan pelaksanaan lelang. Para 

Penggugat sangat  meragukan keabsahan penyitaan yang tertuang dalam 

berita  acara  penyitaan  tanggal  15  Jul  2003  No.  BAP. 

373/WPL.06.KP.01/PSBJ/2003 atas tanah dan bangunan yang terurai dalam 

SHM  No.  201,  seluas  760  M2 atas  nama  Djamaludin  Malik  serta 

penyitaan/sita eksekusi lainnya yang tertuang dalam berita acara        No. 

373  AA/WPL.06/KP.01/PSBJ/2003  tanggal  15  Juli  2003,  sungguh  aneh 

apabila  kemudian  muncul  berita  acara  penyitaan  tersebut,  padahal  para 

Penggugat sebagai pihak tereksekusi/pihak tersita, sama sekali tidak pernah 

bertemu, kedatangan petugas jurusita, tidak pernah mendengar pembacaan 

surat perintah penyitaan oleh jurusita, tidak pernah menandatangani maupun 

menerima  salinan  berita  acara  penyitaan.  Bahwa  menurut  hemat  para 

Penggugat  karena  Para  Penggugat  merasa  tidak  pernah  ada  penyitaan, 

sedangkan kemudian telah  terbit  berita  acara  penyitaan,  maka telah  ada 

rekayasa dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan  hukum yang  dilakukan  Tergugat  I  dan  II  yang 

dilandasi perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan baik moril 
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maupun  materiil  bagi  para  Penggugat,  tidak  dapat  dipisahkan  dengan 

perbuatan hukum dari Tergugat III, sebab dalam melaksanakan perbuatan 

hukum tersebut, Tergugat I mendapat pelimpahan wewenang dari Tergugat 

III, sedangkan perbuatan hukum Tergugat II karena memperoleh wewenang 

dari  Tergugat  I,  sehingga  antara  Tergugat  I,  II  dan  III  terdapat  jalinan 

perbuatan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu perbuatan 

hukum Tergugat  I  dan  II  yang  dilandasi  perbuatan  melawan hukum dan 

berakibat  merugikan  moril  dan  materiil  bagi  para  Penggugat  harus 

dibebankan pula  kepada Tergugat  III,  sehingga secara  tanggung renteng 

mereka  (Tergugat  I,  II  dan  III)  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan 

melawan  hukum  yang  mereka  lakukan.  Oleh  karena  itu  kerugian  para 

Penggugat  berupa  moril  dan  materiil  secara  tanggung  renteng  harus 

dibebankan kepada mereka (Tergugat I, II dan III);

Bahwa  dari  fakta  hukum  yang  terurai  di  atas,  jelas  bahwa 

Penggugat II dan III yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Desember 1999 

juga sebagai Penerima Kredit, telah dikesampingkan oleh Tergugat I, II dan 

III. Seharusnya Penggugat II dan III juga dipersamakan dengan Penggugat I, 

oleh karena itu dalam uraian di atas, Penggugat I, II dan III menyebut dirinya 

sebagai para Penggugat;

Bahwa tentang kerugian moril  dan materiil  yang ditanggung para 

Penggugat dan harus dibebankan dan dibayar secara tanggung renteng oleh 

Tergugat I, II dan III adalah sebagai berikut:

- Kerugian  moril,  karena  Para  Penggugat  merasa  malu/dipermalukan 

sehingga sangat berpengaruh terhadap hubungan bisnis yang berakibat 

merosotnya kepercayaan dan income/pendapatan sehari-hari. Dalam hal 

ini para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar      Rp 1.000.000.000,-  

(satu milyard rupiah);

- Kerugian materiil diperhitungkan sebagai berikut:

Nilai jual obyek lelang seharusnya Rp 1.000.000.000,-

Nilai jual lelang Rp    311.000.000,-

Kerugian Rp    689.000.000,-

Sehingga jumlah semuanya = Rp 1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus 

delapan  puluh  sembilan  juta  rupiah)  yang  harus  dibayar  tunai  setelah 

perkara  ini  memperoleh  putusan yang tetap.  Apabila  lalai  maka dibebani 

dwangsom setiap hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak 

putusan  perkara  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sampai  dengan 

dilaksanakannya putusan perkara ini;
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Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat I, II dan III dilandasi 

perbuatan melawan hukum, maka perbuatan-perbuatan hukum:

Penetapan jumlah piutang negara atas nama Djamaludin Malik (Penggugat I 

sebesar  Rp  394.736.965,70  tertuang  dalam  keputusan  yang  dibuat 

Tergugat  I  adalah  cacat  hukum  dan  karenanya  tidak  mempunyai 

kekuatan  hukum,  sebab  dibuat  tanpa  ada  kesepakatan  dengan  para 

Penggugat;

Penyitaan/sita  eksekusi  terhadap  obyek  lelang  berupa  tanah  berikut 

bangunan diatasnya terurai dalam SHM No.201 atas nama Djamaludin 

Malik, terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, 

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena para 

Penggugat  tidak  pernah  bertemu/  kedatangan  petugas  jurusita,  tidak 

pernah  dibacakan  surat  perintah  penyitaan,  tidak  pernah 

menandatangani  dan  tidak  pernah  menerima  salinan  berita  acara 

penyitaan tertanggal 15 Juli 2003 No. 373.AA/ WPL.06/KP.01/PSBJ/2003 

dan  No.  BAP.373.WPL.06/KP.01/PSBJ/  2003  dari  siapapun  juga, 

termasuk dari Kepala Desa setempat;

Penjualan lelang terhadap tanah berikut bangunan diatasnya terurai dalam 

SHM  No.  201  atas  nama  Djamaludin  Malik,  terletak  di  Desa  Perak, 

Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, adalah cacat hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena mengesampingkan prosedur hukum 

yaitu:

Para Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi. Para 

Penggugat  mendengar  adanya  lelang  justru  dari  pembeli  lelang 

(Tergugat IV) dengan harga Rp 311.000.000,-

Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.49 Prp tahun 1960 dan 

pasal 11 ayat 6 ke-1 UU no. 49 Prp tahun 1960 (TLN. No.2104 Lembaran 

Negara No. 156 tahun 1960);

Penyitaan yang dijadikan acuan untuk lelang, cacat hukum;

Bahwa oleh  karena  terhadap tanah  berikut  bangunan  di  atasnya 

terurai  dalam SHM No. 25 dan tanah berikut  bangunan diatasnya terurai 

dalam  SHM  No.110  telah  disita  sebagaimana  diuraikan  berita  acara 

penyitaan tanggal 15 Juli 2003 No. BAP.373 AA/WPL.06/KP.01/ PSBJ/2003 

yang menurut hemat Para Penggugat adalah cacat hukum, mohon kiranya 

Pengadilan Negeri Jombang mengambil putusan Provisi sebagai berikut:

“Menghukum  dan  memerintahkan  Tergugat  I,  II  dan  III  untuk  tidak 

melakukan  perbuatan  hukum  apapun,  antara  lain  menjual  lelang  tanah 
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berikut  bangunan  diatasnya  yang  terurai  dalam SHM No.  25  atas  nama 

Masitah Bok Masturah dan tanah berikut bangunan diatasnya terurai dalam 

SHM No. 110 atas nama H. Jamaludin Maliq, semuanya terletak di  Desa 

Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai tindak lanjut dari 

Surat  Perintah  Penjualan  Barang  Sitaan  Panitia  Urusan  Piutang  Negara 

Cabang  Jawa  Timur  No.  SPPBS-32/PUPNC.18.01/  2003  tanggal  22  Juli 

2003  sampai  dengan  putusan  perkara  ini  mempunyai  kekuatan  hukum 

tetap”;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  IV  sebagai  pembeli,  maka  dengan 

adanya gugatan ini harus tunduk dan patuh terhadap segala akibat hukum 

dari putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon 

kepada  Pengadilan  Negeri  Jombang  supaya  memberikan  putusan  yang 

dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

“Menghukum  dan  memerintahkan  Tergugat  I,  II  dan  III  untuk  tidak 

melakukan  perbuatan  hukum  apapun,  antara  lain  menjual  lelang  tanah 

berikut  bangunan  diatasnya  yang  terurai  dalam SHM No.  25  atas  nama 

Masitah Bok Masturah dan tanah berikut bangunan diatasnya terurai dalam 

SHM No. 110 atas nama H. Jamaludin Maliq, semuanya terletak di  Desa 

Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai tindak lanjut dari 

Surat  Perintah  Penjualan  Barang  Sitaan  Panitia  Urusan  Piutang  Negara 

Cabang Jawa Timur No. SPPBS-32/PUPNC.18.01/2003 tanggal 22 Juli 2003 

sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan,  Tergugat  I,  II  dan III  melakukan perbuatan melawan hukum 

yang merugikan para Penggugat;

Menyatakan, bahwa perbuatan hukum Tergugat I dalam menetapkan jumlah 

piutang negara atas nama Djamaludin Malik (Penggugat I) sebesar Rp 

394.736.965,70  tertuang  dalam  Keputusan  Panitia  Urusan  Piutang 

Negara  PJPN-358/PUPNC.18.01/2002  tanggal  12  November  2002 

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan,  bahwa perbuatan  hukum Tergugat  II  yang  telah  melakukan 

penyitaan terhadap tanah berikut bangunan terurai dalam SHM No. 201 

atas nama Djamaludin Malik, tanah berikut bangunan terurai dalam SHM 

No. 25 atas nama Masitah Bok Masturah dan tanah berikut bangunan 
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diatasnya terurai  dalam SHM No.110 atas nama H. Djamaludin Maliq, 

masing-masing  terletak  di  Desa  Perak,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten 

Jombang  (untuk  SHM  No.  201)  dan  di  Desa  Jabon,  Kecamatan 

Jombang,  Kabupaten  Jombang  (untuk  SHM  No.  25  dan  No.  110) 

sebagaimana  diuraikan  dalam  berita  acara  penyitaan  tanggal  15  Juli 

2003  No.  373/WPL.06/KP.01/PSBJ/2003  dan 

No.373AA/WPL.06/KP.01/PSBJ/2003,  adalah  cacat  hukum  dan  tidak 

mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan, bahwa perbuatan hukum Tergugat II yang telah menjual lelang 

tanah berikut bangunan diatasnya terurai dalam SHM No.201 atas nama 

Djamaludin  Malik,  seluas  760 M2,  terletak  di  Desa Perak,  Kecamatan 

Perak,  Kabupaten  Jombang,  sebagaimana  diuraikan  dalam  Risalah 

Lelang No. 234/2003 tanggal 13 Oktober 2003, adalah cacat hukum dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti 

rugi secara tunai kepada Para Penguggat sebesar                  Rp  

1.689.000.000,-  (satu milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta 

rupiah) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Apabila  lalai  maka  dibebani  membayar  uang  paksa  sebesar    Rp 

500.000,- setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini 

mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sampai  dengan  dilaksanakannya 

putusan perkara ini;

Menghukum Tergugat  IV untuk tunduk dan patuh terhadap segala akibat 

hukum dari putusan perkara ini;

Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau : 

Apabila  Pengadilan  Negeri  berpendapat  lain,  mohon  agar  mengambil 

putusan lain yang adil dan bijaksana;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat  III 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Perkara  a  quo  merupakan  kewenangan  absolut  dari  Pengadilan  Tata 

Usaha Negara untuk mengadilinya.

Perkara  a  quo  merupakan  kewenangan  absolut  dari  Pengadilan  Tata 

Usaha Negara untuk mengadilinya.

Bahwa terlihat secara nyata dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

sangat keberatan dengan telah dilelangnya barang agunan SHM No. 201 
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atas  nama  Djamaludin  Malik  (Penggugat  I)  oleh  KP2LN  Surabaya  I 

sebagaimana  tertuang  dalam  Risalah  Lelang  (Vide  Risalah  Lelang 

No.234/2003 tanggal 13 Oktober 2003) dan (vide : Petitum butir 5);

Bahwa Risalah Lelang tersebut adalah merupakan produk/ beschiking dari 

Badan/Pejabat  TUN  yang  bersifat  Final,  sehingga  segala  keberatan 

terhadap  Surat  Keputusan  yang  dibuat  oleh  Badan/Pejabat  TUN, 

menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  adalah 

merupakan  wewenang  mutlak  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk 

memeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 

1205.K/Sip/1970  tanggal  17  Januari  1973  dinyatakan  pertimbangan 

hukum  mengenai  kewenangan  (kompetensi)  PUPN  untuk  mengurus 

Piutang  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  49/Prp/Tahun 

1960,  bahwa  karena  pengurusan  sengketa  mengenai  hutang  kepada 

Negara  penyerahannya  lebih  dahulu  kepada  PUPN/KP3N/KP2LN 

daripada  kepada  Pengadilan  Negeri  maka  Pengadilan  Negeri  tidak 

berwenang mengadili perkara a quo;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di  atas jelas gugatan yang 

diajukan  oleh  Penggugat  sudah  seharusnya  ditolak  oleh  Pengadilan 

Negeri Jombang;

Sehingga  demi  hukum  secara  ex  officio  Pengadilan  Negeri  Jombang 

haruslah  menyatakan  diri  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili 

perkara  aquo,  karena  terhadap  perkara  dimaksud  sesuai  Undang-

Undang  Nomer  5  Tahun  1986  merupakan  kompetensi  Absolut  dari 

Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat III.

Bahwa Piutang Macet atas nama Penggugat dengan jaminan SHM No.201, 

SHM No.110 dan SHM No.25, telah Tergugat III serahkan penagihannya 

kepada KP3N Surabaya, sehingga jelas Penggugat telah keliru dengan 

mengikut-sertakan  dan  menempatkan  Tergugat  III  sebagai  pihak 

Tergugat, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomer 49/Prp/Tahun 

1960  ditegaskan  bahwa setiap  piutang  negara  yang  telah  diserahkan 

pengurusannya  kepada  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara 

(BUPLN/KP3N),  maka  tanggung  jawab  pengurusan  kredit  macet 

selanjutnya beralih kepada PUPN/KP3N;

Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat/salah alamat ditujukan kepada 

Tergugat III/PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Jombang;
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Bahwa  oleh  karena  itu  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Tetap  Mahkamah 

Agung RI (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296.K/Sip/1970 

tanggal  9  Desember  1970),  ditegaskan  bahwa  gugatan  yang  subyek 

hukum dari Tergugat tidak tepat/salah alamat, harus ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa  lebih  lanjut  Pengadilan  Negeri  Jombang  tidak  berwenang  untuk 

memeriksa  atau  mengadili  perkara  a  quo,  karena  pelelangan 

sebagaimana dimaksud telah dilakukan oleh KP3N/  KP2LN Surabaya, 

sehingga  keberatan  atas  adanya  pelelangan  seharusnya  langsung 

diajukan kepada KP3N/KP2LN Surabaya;

Bahwa dengan demikian sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI 

tanggal 30 April 1986 Nomor 707 K/Sip/1984, gugatan Penggugat dalam 

perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat telah keliru, karena diajukan setelah pelelangan. 

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan setelah berlangsungnya 

pelelangan barang jaminan berupa SHM No.201 an. Djamaludin Malik 

oleh KP3N/KP2LN Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003;

Sebagaimana diketahui  pelelangan barang jaminan telah dilaksanakan 

oleh KP3N/KP2LN Surabaya I pada tanggal 13 Oktober 2003, sedangkan 

gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 20 Juli 2003 atau dengan 

kata lain gugatan Penggugat diajukan setelah adanya pelelangan;

Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  hukum  acara 

perdata  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI,  dinyatakan  gugatan 

terhadap  lelang  sudah  seharusnya  dilakukan  sebelum lelang  tersebut 

dilaksanakan;

(Vide :  Putusan  Mahkamah Agung RI  No.  697/K/Sip/1974 tanggal  31 

Agustus 1977);

Bahwa dengan demikian gugatan dan tuntutan Penggugat harus dinyatakan 

tidak  dapat  diterima,  karena  suatu  gugatan  terhadap  penjualan 

lelang/eksekusi adalah tidak dapat diterima;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1261/K/Sip/1979 tanggal 15 

April 1981);

- Gugatan Penggugat tidak jelas/sangat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa  selanjutnya  dalam  posita  gugatan  para  Penggugat  tidak  jelas 

menyebutkan  kesalahan  apa  yang  telah  diperbuat  oleh  Tergugat  III 

dalam  perkara  a  quo,  namun  tiba-tiba  dalam  petitum  Penggugat 

menuntut penetapan jumlah ganti rugi tunai sebesar Rp 1.689.000.000,- 
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secara tanggung renteng kepada para Tergugat I, II dan III kepada para 

Penggugat. Hitungan ilusi Penggugat yang tidak mempunyai dasar sama 

sekali !!!;

Demikian juga tuntutan untuk menghukum Tergugat  I,  II  dan III  untuk 

membayar  uang  paksa  sebesar  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah) 

setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah suatu tuntutan yang terlalu mengada-ada, 

coba-coba, dan hanya suatu lelucon belaka;

Bahwa sesuai  Hukum acara  Perdata  dan  yurisprudensi  tetap  Mahkamah 

Agung RI, petitum suatu gugatan harus didukung oleh positanya, maka 

gugatan  dimaksud  menjadi  tidak  jelas/kabur  karena  posita  tidak 

mendukung petitumnya. Sehingga gugatan Penggugat yang obscuur libel 

sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima;

Bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Pengadilan  Negeri  Jombang 

telah  mengambil  putusan,  yaitu  putusan  No.  31/Pdt.G/2004/PN.JMB. 

tanggal 14 April 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan 

melawan hukum;

Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SHM        No. 201 

terletak  di  Desa  Perak,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten  Jombang  yang 

dilakukan Pengadilan Negeri Jombang sesuai Berita Acara Sita Jaminan 

tanggal  15  Maret  2005  No.  31/Pdt.G/2004/  PN.JMB.  adalah  sah  dan 

berharga;

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dalam menetapkan jumlah piutang 

negara  atas  nama  Jamaludin  Malik  (Penggugat  I)  sebesar   Rp 
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394.736.965,70  tertuang  dalam  keputusan  Panitia  Urusan  Piutang 

Negara  PJPN-358/PUPNC.18.01/2002  tanggal  12  November  2002 

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan,  bahwa perbuatan  hukum Tergugat  II  yang  telah  melakukan 

penyitaan terhadap tanah berikut bangunan terurai dalam SHM No. 201 

atas nama Jamaludin Malik, tanah berikut bangunan terurai dalam SHM 

No. 25 atas nama Masitah Bok Masturah dan tanah berikut bangunan di 

atasnya,  terurai  dalam SHM No.  110  atas  nama H.  Jamaludin  Malik, 

masing-masing  terletak  di  Desa  Perak,  kecamatan  Perak,  Kabupaten 

Jombang untuk SHM 201 dan di Desa Jabon, Kecamatan Jombang untuk 

SHM No. 25 dan No. 110 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara 

Penyitaan tertanggal  15 Juli  2003,  No.  373/WPL.06.KP.01/PSBJ/2003, 

AA/WPL.06/KP.01/  PSBJ/2003  adalah  cacat  hukum  dan  tidak 

mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat II yang telah menjual lelang tanah 

berikut  bangunan  di  atasnya  terurai  dalam SHM No.  201  atas  nama 

Jamaludin  Malik,  seluas  760  m2,  terletak  di  Desa  Perak,  Kecamatan 

Perak, Kabupaten Jombang, sebagaimana diuraikan dalam risalah lelang 

No. 234/2003 tanggal 13 Oktober 2003 adalah cacat hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum Tergugat  IV untuk tunduk dan patuh terhadap segala akibat 

hukum dari putusan ini;

Membebankan  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara  ini  sebesar  Rp 

758.000,-  (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng;

Menolak dan untuk selebihnya gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para 

Tergugat  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  telah  dikuatkan  oleh 

Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dengan  putusan  No.  29/PDT/2006/PT.SBY. 

tanggal 24 April 2006;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan 

kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2006 dan tanggal 

12  Juli  2006  kemudian  terhadapnya  oleh  para  Tergugat/  Pembanding 

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 
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Oktober 2004 dan tanggal  26 Oktober 2004 diajukan permohonan kasasi 

secara  lisan  pada  tanggal  11  Juli   2006  dan  tanggal  12  Juli  2006 

sebagaimana  ternyata  dari  akte  permohonan  kasasi        No. 

31/PDT.G/2004/PN.JMB..  yang  dibuat  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri 

Jombang, permohonan mana diikuti  dengan memori kasasi yang memuat 

alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  tersebut 

pada tanggal 24 Juli 2006;

Bahwa  setelah  itu  oleh  para  Penggugat/Terbanding  yang  pada 

tanggal  26  Juli  2006  telah  diberitahu  tentang  memori  kasasi  dari  para 

Tergugat/Pembanding  diajukan  jawaban  memori  kasasi  yang  diterima  di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 Agustus 2006; 

Menimbang  bahwa  permohonan  kasasi  a  quo  beserta  alasan-

alasannya  telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  seksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal 

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh 

Pemohon Kasasi  I,  II/Tergugat  I,  II,  III  dalam memori  kasasinya tersebut 

pada pokoknya ialah:

Dari Pemohon Kasasi I:

- Judex Facti tidak mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon Kasasi.

Bahwa,  Pemohon Kasasi  menolak  secara  tegas semua pertimbangan 

hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan begitu 

saja putusan Pengadilan Negeri Jombang, mengingat dibuat tanpa harus 

mempertimbangkan  alat  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan 

Pemohon  Kasasi,  sehingga  terkesan  keberpihakan  judex  facti  dalam 

memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa,  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Timur  yang  menguatkan  begitu  saja 

putusan  Pengadilan  Negeri  Jombang  ternyata  kurang  cermat  dalam 

melaksanakan  hukum  atau  telah  keliru  dalam  mengambil  dan  atau 

menerapkan hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena 

pertimbangan  hukum  yang  diambil  dalam  putusannya  adalah  sangat 

bertentangan dengan hukum acara yang terkandung dalam HIR maupun 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, hal ini sejalan dengan yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Juli 1972 No. 665 K/Sip/1971 yang 

pada  prinsipnya  menyatakan  bahwasanya,  dalam  mempertimbangkan 
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sesuatu perkara dengan menunjukkan pada suatu putusan yang belum 

jelas adalah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, 

maka  kurang  tepat  untuk  dipakai  sebagai  dasar  dalam  mengambil 

putusan.

- Judex  Facti  telah  salah  menerapkan  atau  melanggar  ketentuan-

ketentuan hukum keperdataan khususnya memaknai perbuatan melawan 

hukum

Bahwa  Judex  Facti  telah  keliru  dalam  mempertimbangkan  hukumnya 

halaman 37 alinea 4 yang menyatakan ...menimbang bahwa bukti T.III-4, 

T.III-5,  T.III-6,  T.III-7  bukti  ini  dari  Pemohon  Kasasi  hanya  ditujukan 

kepada Penggugat I selaku penerima kredit/penjamin hutang.

Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan Judex Facti halaman 37 alinea 5 dan 

6 juga telah keliru yang menyatakan .....  menimbang, bahwa dari bukti 

surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat     II  dan  Tergugat  II  

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

 Tergugat  I  dan  Tergugat  III  mempunyai  hubungan  hukum,  karena 

dengan  penyerahan  wewenang  dari  Tergugat  III  kepada  Tergugat  I, 

selanjutnya  oleh  Tergugat  telah  melakukan  penagihan,  penyitaan. 

Berawal  dari  perbuatan  Tergugat  III  tidak  sama sekali  membebankan 

penyelesaian  hutangnya  kepada  Penggugat  III  harus 

dipertanggungjawabkan  secara  bersama-sama  dengan  perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan rangkaian perbuatan yang 

tidak terpisahkan, dengan demikian perbuatan-perbuatan tersebut harus 

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa  secara  faktual  pertimbangan  hukum Judex  Facti  telah  keliru  dan 

sangat  tidak  mencerminkan  asas  keadilan  karena  dalam memberikan 

pertimbangan hukumnya tidak jelas atau sangat sumir.

Dapat  Pemohon  Kasasi  sampaikan  bahwa  secara  faktual  tiada  satu 

alasan  apapun  yang  dapat  dibenarkan  hukum  untuk  menghilangkan 

kekuatan  hukum  dari  Perjanjian  Kredit  dan  Perjanjian  Pengikatan 

Jaminan;

Hal  tersebut  telah  diakui  juga  oleh  Termohon  Kasasi  sendiri  pada 

repliknya  romawi  II  alinea  2  halaman  4  bahwa  Penggugat  tidak 
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menghilangkan  kekuatan  hukum  perjanjian  kredit  dan  perjanjian 

pengikatannya dari Pembanding III/Tergugat III

Bahwa  pengingkaran  terhadap  suatu  perjanjian  akad  kredit  dan  atau 

pengikatan jaminan adalah merupakan bentuk suatu perikatan hukum, 

dengan konsekwensi hukum ganti rugi adanya wanprestasi, dan bukan 

merupakan tindakan melawan hukum.

Bahwa pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh 

sebab itu pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan 

yang telah dikukuhkan dalam akte aquo.

Bahwa  dengan  telah  diakui  oleh  Termohon  Kasasi  yang  tidak 

menghilangkan kekuatan hukum akta  Perjanjian  Kredit  tersebut,  maka 

terlihat jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi hal-hal yang tersurat didalam 

Perjanjian Kredit setelah komparisi Para Pihak terdapat kalimat:

Bahwa Para Termohon Kasasi “Dengan ini menggabungkan diri masing-

masing untuk  menanggung hutang sejumlah tersebut  dibawah ini  (Rp 

225.000.000,-) atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan 

perjanjian ini selanjutnya disebut kredit, sehingga dengan demikian baik 

bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  atau  salah  seorang  saja 

menanggung kredit (tanggung renteng/hoofdelijk)

Sehingga pertimbangan hukum judex facti  yang menyatakan Pemohon 

Kasasi  dalam melakukan penagihan  tidak  sama sekali  membebankan 

penyelesaian  hutangnya  kepada  Termohon  Kasasi  II  dan  Termohon 

Kasasi III  (selaku penerima kredit),  seolah-olah Pemohon Kasasi telah 

mengesampingkan Termohon Kasasi II dan III, hal ini sama sekali tidak 

benar,  karena secara  yuridis  Pemohon Kasasi  dapat  memberitahukan 

kepada Para Termohon Kasasi (Penggugat I/Penggugat II/Penggugat III) 

baik  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  atau  salah  seorang  saja 

penanggung  kredit  (tanggung  renteng/hoofdelijk),  yang  mana  justru 

terlihat Termohon Kasasi yang telah wanprestasi ingin lari dari tanggung 

jawab dan mencari keuntungan pribadi.

Bahkan  berdasarkan  fakta,  juga  telah  terlihat  bahwa  Para  Termohon 

Kasasi  (Penggugat  I,  II  dan III)  mempunyai  hubungan keluarga,  yang 

mana Termohon Kasasi II sebagai istri dan Termohon Kasasi III adalah 

orang tua dari  Termohon Kasasi  I  dan berdomisili  yang sama di  satu 
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desa  sehingga  Pemohon Kasasi  dalam memberikan Surat  Peringatan 

kepada Termohon Kasasi  I  (sesuai  Bukti  T.III-4,  T.III-5,  T.III-6) adalah 

sudah tepat. Justru Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak teliti karena 

masukan Bukti T.III-7 yang seolah-olah sama dengan bukti-bukti T.III-4, 

T.III-5, T.III-6 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I.

Bahwa  Pemohon  Kasasi  berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  sebelum 

penagihannya diserahkan ke BUPLN/KP3N Surabaya dengan itikad baik 

dan demi menjaga nama baik Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi 

telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk melunasi 

hutangnya  secara  baik-baik,  yaitu  dengan  berusaha 

menegur/memperingati agar Termohon Kasasi memenuhi kewajibannya 

untuk  melunasi  hutangnya  kepada  Pemohon  Kasasi  II,  antara  lain 

dengan adanya Bukti T.III-4 s.d Bukti T.III-6

Ternyata  Termohon  Kasasi  tetap  tidak  menggubris  untuk  melunasi 

hutangnya  dan  tidak  ada  kehendak  dari  Termohon  Kasasi  untuk 

menyelesaikannya secara baik-baik.

Bahwa teguran/peringatan dari  Pemohon Kasasi  tidak  ditanggapi  oleh 

Termohon Kasasi,  maka untuk  segera  menyelesaikan piutang Negara 

macet  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No. 

49/Prp/Tahun  1960  beserta  peraturan  pelaksanaanya  (SK Menkeu  RI 

No.:333/KMK.01/2000  tanggal  18  Agustus  2000  tentang  Pengurusan 

Piutang Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK.01/1998 

tanggal  31  Juli  1998  Jo.  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 

293/KMK.09/1993  tanggal  27  Februari  1993,  tentang  Pengurusan 

Piutang Negara di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam hal ini 

penyelesaian  piutang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  tidak 

berhasil dan piutang tersebut telah dikategorikan sebagai piutang macet, 

Instansi  Pemerintah/Badan  Negara/Badan  Usaha  dimaksud  wajib 

menyerahkan  pengurusan  piutang  tersebut  kepada  PUPN  maka 

penagihan  piutang  macet  atas  nama  Termohon  Kasasi  wajib/  harus 

diserahkan oleh Termohon Kasasi III  kepada BUPLN/ KP3N Surabaya 

(Vide:  Surat  Kantor  cabang  BRI  Jombang  kepada  BUPLN/KP3N 

Surabaya I No. R.77-VII/KCR/ADK/11/2001 tanggal 27 November 2001-

Bukti T.III-7).

Bahwa penerbitan surat-surat tersebut jelas telah sesuai dengan prosedur 
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yang  berlaku  dalam  proses  penyelesaian  kredit  macet  atas  nama 

Termohon Kasasi,  yaitu sesuai Keputusan Menteri  Keuangan Republik 

Indonesia Nomor:  333/KMK.01.2000 tanggal  18 Agustus 2000 tentang 

Pengurusan  Piutang  Negara  Jo.  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 

376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Jo. Keputusan Menteri Keuangan 

No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993.

Bahwa,  Judex  Facti  telah  melampaui  batas  kewenangannya  dalam 

memeriksa dan memutus perkara aquo, oleh sebab segala bentuk surat-

surat dan atau kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi 

dalam hubungannya dengan mekanisme perolehan fasilitas kredit  dan 

penjaminan pada pihak ketiga adalah merupakan kewenangan Pemohon 

Kasasi  sendiri,  hal  ini  sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  RI 

tertanggal 16 Oktober 1997 No. 2995 K/Pdt/1993.

Dengan  demikian  tidak  ada satu  alasan pun  yang  dapat  menyatakan 

bahwa  surat-surat  tersebut  telah  cacat  hukum  dan  tidak  mempunyai 

kekuatan  hukum dan  atau  batal  demi  hukum dan  tindakan  Pemohon 

Kasasi  dalam  mengeluarkan  surat-surat  tersebut  adalah  merupakan 

tindakan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi 

sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa  dari  fakta-fakta  dan  ketentuan  yuridis  tersebut  di  atas,  maka 

sepatutnya  Hakim  Tingkat  Banding  membatalkan  putusan  Pengadilan 

Negeri  Jombang  No.  31/Pdt.G/2005/PN.JMB.  tanggal  14  April  2005 

terutama  terhadap  putusan/pertimbangan  hukum yang  merugikan  BRI 

Pemohon Kasasi;

- Judex  Facti  telah  salah  menerapkan  pertimbangan  hukum  yang 

putusannya melebihi apa yang diminta oleh para Termohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali  terhadap putusan Judex 

Factie  yang  telah  memutus  suatu  perkara  melebihi  atau  tidak  sama 

dengan  bunyi  petitum maupun posita  gugatan  para  Termohon  Kasasi 

dalam perkara a quo,  di  mana baik di  dalam posita  maupun pertitum 

Temohon Kasasi tidak ada permohonan yang menyatakan sita jaminan 

terhadap  tanah  dan  bangunan  SHM No.  201  terletak  di  Desa  Perak, 

Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang namun didalam putusan Hakim 

Tingkat Pertama telah meletakkan sita jaminan terhadap SHM No.201 
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yang dilakukan Pengadilan Negeri Jombang tersebut dan dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan telah menyatakan sendiri sah dan 

berharga.  Sehingga  dapat  dikatakan  ternyata  Judex  Facti  telah 

menjatuhkan putusan melebihi  apa yang diminta oleh Para Termohon 

Kasasi.

Oleh karena itu  secara yuridis  Judex Facti  telah menyalahi  ketentuan 

yuridis  yang  berlaku,  terutama  ketentuan  hukum  acara  perdata  yaitu 

putusan  Hakim  Tingkat  Pertama  melebihi  dari  tuntutan  petitum 

gugatannya.

Bahwa Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang 

tidak dituntut oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah 

Agung RI tertanggal 30 Juli 1997 No. 3182 K/Pdt/1994

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yuridis tersebut dan ditinjau 

dari asas keadilan maka tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali 

sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia  Majelis  Hakim Agung Tingkat 

membatalkan Putusan Judex Facti dalam perkara ini terutama terhadap 

putusan/pertimbangan hukum yang merugikan BRI Pemohon Kasasi.

Dari Pemohon Kasasi II:

Bahwa pemohon  Kasasi  I,  dan  II/Pembanding  I  dan  II/Tergugat  I  dan  II 

sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang 

mengambil  alih  begitu  saja  pertimbangan  hukum  dan  amar  putusan 

Pengadilan  Negeri  Jombang  tanpa  adanya  pertimbangan  yang  cukup 

(onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Pemohon Kasasi  I,  dan  II/Pembanding  I  dan  II/Tergugat  I  dan  II 

melakukan pengurusan piutang negara atas nama Sdr, Djamaludin Malik 

adalah  berdasarkan  penyerahan  piutang  macet  dari  PT.  Bank  BRI 

(Persero)  cabang  Jombang  sesuai  surat  penyerahan  nomor  R-

77/VIII/KCR/ADK/11/2001 tanggal 27 November 2001.

Bahwa  apabila  kita  menuntut  ke  belakang  mengenai  kronologi  adanya 

penyerahan piutang macet atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I 

dahulu Penggugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi I, II, III dahulu Penggugat I, II, III telah menerima 

fasilitas  kredit  dari  PT.  BRI  (Persero)  Cabang  Jombang  sebesar 

Rp225.000.000,00  berdasarkan  Akta  Perpanjangan  dan  Perubahan 
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Perjanjian Kredit yang terakhir nomor 3 tanggal 03 Desember 1999 yang 

dibuat oleh Wiwiek Hidajati, Sarjana Hukum, Notaris di Jombang (Bukti 

T.III-2)

Atas  pengajuan  kredit  tersebut,  Para  Termohon  Kasasi/Para 

Terbanding/Para Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa:

- SHM No. 25 atas nama Masitah Bok Masturah;

- SHM No.109 dan 110 atas nama H. Jamaludin Maliq;

- SHM No.201 atas nama H. Jamaludin Maliq;

Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit yang terakhir nomor 

3 tanggal 03 Desember 1999 tersebut memuat klausula sebagai berikut:

“Para Penggugat (Pengguat I, II, dan III) “Dengan ini meng-gabungkan 

diri  masing-masing  untuk  menanggung  hutang  sejumlah  tersebut  di 

bawah  ini  (Rp225.000.000,-)  atau  segala  hutang  yang  akan  timbul 

sehubungan dengan perjanjian ini  selanjutnya disebut  kredit,  sehingga 

dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah 

seorang saja menanggung kredit tanggung renteng/hoofdelijk”

Klausula  tersebut  di  atas  diakui  kebenarannya  oleh  para  Ter-mohon 

Kasasi/para Penggugat, sehingga tidak ada dasar bagi para Pemohon 

Kasasi/para  Penggugat  menyatakan  pihak  Pemohon 

Kasasi/Pembanding/Tergugat  mengesampingkan  ke-beradaan 

Penggugat  II  dan  III,  karena  sesuai  klausula  tersebut  diatas  Sdr.  H. 

Djamaludin Maliq saja sudah dapat mewakili segala hak dan kewajiban 

Penggugat II dan III. 

Bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  Kasasi/para  Penggugat  tidak  dapat 

melunasi  hutang/kreditnya  sampai  dengan  jatuh  tempo  (wanprestasi), 

maka  berdasarkan  UU nomor  49  Prp  Tahun  1960  beserta  peraturan 

pelaksanaannya, maka penagihan piutang macet atas nama Termohon 

Kasasi  I/  Penggugat  I  diserahkan  kepada  KP2LN  Surabaya  I  sesuai 

dengan  bidang  tugas  dan  kewenangannya  melakukan  pengurusan 

piutang  macet  yang  berasal  dari  instansi-instansi  pemerintah/Badan 

Negara.

Bahwa atas dasar Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit 
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yang terakhir nomor 3 tanggal 03 Desember 1999, dimana dalam salah 

satu klausulanya menyebutkan “Para Penggugat (Penggugat I, II, dan II) 

“Dengan  ini  menggabungkan  diri  masing-masing  untuk  menanggung 

hutang sejumlah tersebut di  bawah ini  (Rp 225.000.000,-) atau segala 

hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini selanjutnya 

disebut kredit,  sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri  atau  salah  seorang  saja  menanggung  kredit  tanggung 

renteng/hoofdelijk”,  maka PT.  BRI  (Persero)  cabang Jombang,  karena 

notabene  Termohon  Kasasi  II  dan  III/Penggugat  II  dan  III  adalah 

berstatus sebagai istri dan mertua Penggugat I dan tinggal dalam satu 

rumah.

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I 

dan II  keberatan dengan pertimbangan Majelis  Hakim tingkat  pertama 

dan tingkat banding halaman 36 pada alinea 3 poin 1 yang menyatakan: 

“Penetapan  jumlah  piutang  negara  atas  nama  Jamaludin  Malik 

(Penggugat  I)  sebesar  Rp  394.736.965,70  terhitung  dalam keputusan 

Tergugat  I  dan  II-5  adalah  tidak  sesuai/tidak  berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dibuat  tanpa adanya kesepakatan 

dengan penerima kredit  Penggugat II  dan Penggugat III  harus berupa 

Pernyataan Bersama, dengan demikian mengandung cacat hukum dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum.”

 4. Adapun keberatan  Pemohon Kasasi  I  dan  II/Pembading  I  dan  II  atas 

pertimbangan  Majelis  Hakim  Tinggkat  Pertama  tersebut  adalah  jelas-

jelas disini bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

kurang jeli/tidak  memahami  secara  jelas  apa makna yang terkandung 

dalam pasal 10 atau 1 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960, perlu diketahui 

bahwa isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

....  ”Setelah  diundang  oleh  Panitia  dengan  Penanggung  Hutang  dan 

diperoleh  kata  sepakat  tentang  jumlah  hutangnya  yang  masih  harus 

dibayar  termasuk bunga uang,  denda yang tidak bersifat  pidana serta 

biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan  piutang  ini,  maka  oleh  Ketua 

Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang 

memuat  jumlah  tersebut  dan  memuat  kewajiban  penanggung  hutang 

untuk melunasinya.”

Jadi  kesimpulannya  pasal  a  quo  mengatur  mengenai  Pernyataan 
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Bersama  yang  dibuat  antara  Penanggung  Hutang  dengan  Pemohon 

Kasasi  I/Tergugat  I  (PU/PN)  yang  memuat  tentang  kesanggupan  dan 

cara pembayaran hutang pihak Penanggung Hutang yang dibuat da-lam 

bentuk Berita Acara Tanya Jawab yang dibubuhi materai se-cukupnya 

dan ditandatangani kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Bahwa karena pihak Termohon Kasasi I/Penggugat tidak pernah menghadiri 

surat  panggilan  yang  telah  2x  diterbitkan  oleh  Pemohon  Kasasi  II 

Tergugat II (KP2LN Surabaya I) walaupun telah dipanggil  secara patut 

dan benar menurut undang-undang yaitu dengan Surat Panggilan Nomor 

S.4062/WPL.06/KP.01/2002  tanggal  31  Mei  2002  (Bukti  TI&TII-3)  dan 

Surat  Panggilan Terakhir  Nomor PER-365/WPL.06/KP.01/2002 tanggal 

06 Agustus 2002 (Bukti TI&TII-4), maka Pernyataan Bersama tidak dapat 

dibuat sehingga kemudian diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara 

(PJPN) Nomor 358/PUPNC.18.01/2002 tanggal 12 November 2002 yang 

memuat  mengenai  jumlah  hutang  yang  harus  dibayar  oleh  Para 

Termohon Kasasi/Para Penggugat sesuai nilai penyerahan dari PT. BRI 

(Persero) Cabang Jombang yaitu sebesar Rp 394.736.965,70 (sesuai S-

193/PUPNC.18.01/2003  tanggal  01  Agustus  2003  mengenai  koreksi 

besaran piutang negara  atas  nama Djamaludin  Malik/Bukti  Tambahan 

T.I&TII.20), dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp 225.000.000,00

Bunga : Rp 133.851.787,00

Biad PPN 10% : Rp   35.885.178,70

Jumlah : Rp 394.736.965,70

Jadi tidak benar bahwa jumlah hutang itu bisa dirundingkan dengan pihak 

Penanggung  Hutang,  yang  bisa  dirundingkan/dibuat  kesepakatan 

hanyalah  mengenai  tenggang  waktu  pembayaran  yang  kemudian 

dituangkan dalam bentuk Pernyataan Bersama;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan 

II  keberatan dengan pertimbangan Majelis  Hakim tingkat  pertama dan 

Tingkat Banding halaman 35 pada alinea 4 dan 5 yang menyatakan: ..... 

”bahwa  dari  bukti  yang  diajukan  tidak  ada  bukti  Tergugat  I  dan  II 

memberitahukan kepada Penggugat II dan Penggugat III tentang Surat 
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Paksa.”

Adapun  keberatan  Pemohon  Kasasi  I  dan  II/Pembanding  I  dan  II  atas 

pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding 

tersebut adalah dalam kenyataannya pada tanggal 17 Juni 2003 Jurusita 

KP2LN Surabaya I yaitu Sdr. Iswandi dengan didampingi 2 orang saksi 

telah menyampaikan Surat Paksa (SP) Nomor 338/PUPNC.18.01/2003 

tanggal

21  Mei  2003  beserta  Pemberitahuan  Surat  Paksa  atas  nama  Sdr. 

Djamaludin  Malik  dan  diterima  serta  ditandatangani  sendiri  oleh  Sdr. 

Djamaludin Malik. Mengapa Termohon Kasasi I, II, III/Penggugat II dan III 

tidak menerima salinan surat Paksa seperti halnya Penggugat I, hal ini 

dikarenakan berdasarkan Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian 

Kredit yang terakhir nomor 3 tanggal 03 Desember 1999, di mana dalam 

salah satu klausulanya menyebutkan “para Penggugat (Penggugat I, II, 

dan  II)  “Dengan  ini  menggabungkan  diri  masing-masing  untuk 

menanggung hutang sejumlah tersebut di bawah ini (Rp 225.000.000,-) 

atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini 

selanjutnya  disebut  kredit,  sehingga  dengan  demikian  baik  bersama-

sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit 

tanggung  renteng/hoofdelijk”,  atas  dasar  hal  tersebut  maka  Juru  Sita 

KP2LN  Surabaya  I  hanya  menyerahkan  salinan  Surat  Paksa  dan 

Pemberitahuan surat Paksa hanya kepada Sdr. H. Jamaludin Malik saja 

sesuai penyerahan dari PT. BRI (Persero) Cabang Jombang dan tidak 

menyertakan Penggugat II dan III, mengingat dengan dasar akta tersebut 

diatas Sdr. H. Djamaludin adalah sebagai debitor utama dan dianggap 

dapat mewakili segala hak dan kewajiban Penggugat II dan III (tanggung 

renteng/hoofdelijk) dalam melaksanakan kewajiban membayar hutangnya 

kepada negara cq. PT. BRI (Persero) cabang Jombang, karena notabene 

Penggugat II dan III adalah berstatus sebagai istri dan mertua Penggugat 

I yang tinggal dalam satu rumah.

Ini  menunjukkan  bahwa  Pembanding  I/Tergugat  I  telah  melaksanakan 

prosedur penyampaikan Surat Paksa secara sah sehingga tidak dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan 

II keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan 
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Tingkat Banding halaman 36 pada alinea 2 poin 2 yang menyatakan:

   .... ”bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah kedatangan/ 

bertemu Juru  Sita  dan tidak  pernah menerima dan menandatangani 

Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor 17/PUPNC.18.01/2003 tanggal 

03  Juli  2003  dan  Berita  Acara  Penyitaan  Nomor  BAP-

373/WPL.06/KP.01/PSBJ/2003 tanggal 15 Juli 2003”

  Adapun keberatan Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II atas 

pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding 

tersebut  adalah  dalam  kenyataannya  pada  tanggal  15  Juli  2003 

Jurusita  KP2LN Surabaya I  yaitu  Sdr.  Iswandi  dengan didampingi  2 

orang saksi juga telah menyampaikan Surat Perintah Penyitaan (SPS) 

Nomor  17/PUPNC.18.01/2003  tanggal  03  Jul  2003  Sdr.  Djamaludin 

Malik  dan  telah  diterima  serta  ditandatangani  sendiri  oleh  Sdr. 

Djamaludin Malik, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 

BAP-373/WPL.06/KP.01/PSBJ/2003 tanggal 15 Juli 2003 dan laporan 

pelaksanaan  penyitaan  (LAP)  Nomor  036  dan  036A/WPL.06/ 

KP.03/PSBJ/2003 tanggal 21 Juli 2003 (Bukti TI&TII-9.10.11 dan Bukti 

Tambahan  TI&TII-21  dan  22)  Mengapa  Penggugat  II  dan  III  tidak 

menerima salinan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan 

tersebut di atas seperti halnya Penggugat I, karena berdasarkan Akta 

Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit yang terakhir nomor 3 

tanggal  03  Desember  1999,  di  mana  dalam salah  satu  klausulanya 

menyebutkan “Para  Penggugat  (Penggugat  I,  II,  dan II)  “Dengan ini 

menggabungkan diri masing-masing           untuk menanggung hutang 

sejumlah tersebut di bawah ini               (Rp 225.000.000,-) atau segala  

hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini selanjutnya 

disebut kredit, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun 

sendiri-sendiri  atau salah seorang saja menanggung kredit  tanggung 

renteng/hoofdelijk”,  atas  dasar  hal  tersebut  maka  Juru  Sita  KP2LN 

Surabaya I hanya menyerahkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita 

Acara Penyitaan tersebut di atas hanya kepada Sdr. H. Jamaludin Malik 

saja sesuai penyerahan dari PT. BRI (persero) cabang Jombang dan 

bukan menyertakan Penggugat II dan III, mengingat dengan dasar Akta 

tersebut diatas Sdr. H. Djamaludin adalah sebagai debitor utama dan 

dianggap dapat mewakili segala hak dan kewajiban Penggugat II dan III 

(tanggung  renteng/hoofdelijk)  dalam  melaksanakan  kewajiban 
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membayar  hutangnya kepada negara  cq.  PT.  BRI  (Persero)  cabang 

Jombang,  karena  notabene  Penggugat  II  dan  III  adalah  berstatus 

sebagai istri  dan mertua Penggugat I yang tinggal dalam satu rumah 

walaupun mereka secara bersama-sama menerima fasilitas kredit dari 

PT. BRI (Persero) cabang Jombang.

Ini  menunjukkan  bahwa  Pemohon  Kasasi  I  dan  II/Pembanding  I/ 

Tergugat  I  telah  melaksanakan  prosedur  penyitaan  barang  jaminan 

secara sah dan mempunyai kekuatan hukum.

 10. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I  

dan II keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama 

dan  Tingkat  Banding  halaman  36  pada  alinea  3  poin  1  yang 

menyatakan:

... ”Bahwa penjualan lelang terhadap tanah dan bangunan SHM No.201 

Jamaludin Malik adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum.”

11.  Bahwa  tindakan  pelelangan  yang  dilakukan  Pemohon  Kasasi  I  dan 

II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II telah sesuai dengan 

Peraturan Lelang yaitu  Lembaran Negara Nomor 1908 No.  189 dan 

bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 56. Dengan 

demikian jelas bahwa tindakan pelelangan yang dilakukan Pembanding 

I  dan  II  dahulu  Tergugat  I  dan  II  telah  sesuai  dengan  ketentuan 

perundangan yang berlaku, dan kiranya perbuatan ter-sebut adalah sah 

menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya (vide 

pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan            No. 345/KMK.01/1996 jo 

No. 557/KMK.01/1999 jo No. 337/KMK. 01/2000).

12. Hal ini sesuai pula dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Pengadilan  halaman 149 yang 

menyatakan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai 

peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

  Bahwa rangkaian proses lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan 

bagi  Terbanding  dahulu  Penggugat  menyatakan  bahwa  Pemohon 

Kasasi  I  dan  II/Pembanding I  dan  II  dahulu  Tergugat  I  dan  II  telah 

melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menuntut  pembatalan 
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lelang  maupun  tuntutan  ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun  kepada 

Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II. 

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu  Tergugat I  

dan II mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar menyatakan 

Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan SHM No. 201 terletak di 

Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang yang diletakkan 

Pengadilan Negeri Jombang sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 

15 Maret 2005 No. 31/Pdt.G/2004/ PN.Jmb. adalah cacat hukum dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat para Penggugat dalam 

petitum  gugatannya  tidak  pernah  mengajukan  permohonan  Sita 

Jaminan  atas  barang  jaminan  a  quo,  sehingga  dapat  dikatakan 

Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan melebihi apa 

yang  diminta  para  Penggugat,  sehingga  putusan  Pengadilan  Negeri 

Jombang  tanggal  11  April  2005  No.  31/Pdt.G/2004/PN.Jmb.  harus 

dinyatakan  batal  demi  hukum  (vide  pasal  178  ayat  (3)  HIR  yang 

menyatakan  melarang  hakim  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara 

yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut).

Bahwa  oleh  karena  Judex  Factie  dalam  memberikan  pertimbangan 

hukumnya telah salah dalam menerapkan hukumnya maka Pemohon Kasasi 

I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II mohon ke hadapan 

Majelis  Hakim  tingkat  Kasasi  yang  terhormat  untuk  menyatakan 

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat 

Banding  tersebut  dan  memperbaiki  serta  mengadili  sendiri  dengan  amar 

putusan menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding dahulu 

Para Penggugat  seluruhnya dan menyatakan tindakan yang telah dilakukan 

oleh Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II  

dalam melakukan pelelangan barang jaminan milik Sdr. H. Djamaludin Malik 

adalah tidak melawan hukum; 

Bahwa dengan demikian  Pemohon Kasasi  I  dan II  Pembanding I  dahulu 

Tergugat  I  mohon  agar  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam 

memberikan  pertimbangan  hukum  nantinya  mohon  supaya  lebih 

memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga dapat menjatuh-kan putusan 

sendiri yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II 

serta menolak gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mah-kamah 

Agung berpendapat:
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:

Bahwa  alasan-alasan  tersebut  dapat  dibenarkan,  oleh  karena 

putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri  telah  salah  menerapkan  hukum  dengan  per-timbangan  sebagai 

berikut:

Bahwa judex facti  tidak mempertimbangkan dengan tepat  alat  bukti  T.III-

4,5,6,7  khususnya  eksistensi  perjanjian  pengikatan  dan  perjanjian 

jaminan yang kenyataannya telah diakui oleh Termohon Kasasi; Dengan 

demikian  seyogyanya  mentaati  perjanjian  sesuai  dengan  Pasal  1338 

KUH.Perdata  dan  para  Termohon  Kasasi  berlaku  azas 

hoofdelijk/tanggung renteng;

Bahwa judex facti  telah  menjatuhkan putusan melebihi  dari  yang dituntut 

yaitu tentang conservatoir beslag;

Bahwa Pemohon Kasasi II bertindak atas kewenangan dibenarkan Undang-

Undang 49 Prp 1960 menagih piutang Negara setelah diserahkan oleh 

Tergugat  II  dalam  jumlah  piutang  yang  telah  ditentukan,  karena 

Termohon Kasasi dipanggil 2 kali tidak            hadir karena tidak terealisir 

dengan mengajukan surat paksa tanggal 1-6-2003;

Bahwa Pelelangan telah dilakukan sesuai dengan aturan yaitu S 189/1908 

dan No. 56/1946; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas, 

menurut  pendapat  Mahkamah  Agung  terdapat  cukup  alasan  untuk 

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:   PT 

BRI  (PERSERO)  CABANG JOMBANG dan  kawan-kawan  tersebut  dan 

membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  No.  29/PDT/ 

2006/PT.SBY. tanggal 24 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri  Jombang No.  31/Pdt.G/2004/PN.Jmb.  tanggal  14  April  2005 serta 

Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  ini  dengan  amar  putusan 

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang,  bahwa oleh  karena permohonan kasasi  dari   para 

Pemohon Kasasi  dikabulkan,  dan Termohon Kasasi  berada dipihak yang 

kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilan;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-undang  No.  4  Tahun 

2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 

dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  peraturan  perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;
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                     M  E  N  G  A  D  I  L  I  :

Mengabulkan permohonan kasasi  dari  para Pemohon Kasasi: I. 

PT  BRI  (PERSERO)  CABANG  JOMBANG,   II.1. PANITIA  URUSAN 

PIUTANG  NEGARA  CABANG  JAWA  TIMUR,  2. DEPARTEMEN 

KEUANGAN  REPUBLIK  INDO-NESIA  Cq.  DIREKTORAT  JENDERAL 

PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI Cq. KANTOR 

PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA I tersebut;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi  Surabaya No. 

29/PDT/  2006/PT.SBY.  tanggal  24  April  2006  yang  menguatkan  putusan 

Pengadilan  Negeri  Jombang No.  31/Pdt.G/2004/PN.Jmb.  tanggal  14  April 

2005;

               

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SHM No. 201 

terletak  di  Desa  Perak,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten  Jombang  yang 

dilakukan Pengadilan Negeri Jombang sesuai Berita                            

  

 Acara  Sita  Jaminan  tanggal  15  Maret  2005  No.  31/Pdt.G/2004/ 

PN.JMB. adalah tidak sah dan berharga;

- Memerintahkan  Pengadilan  Negeri  Jombang  untuk  mengangkat  sita 

jaminan terhadap tanah dan bangunan SHM No. 201 terletak di  Desa 

Perak,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten  Jombang  yang  dilakukan 

Pengadilan  Negeri  Jombang  sesuai  Berita  Acara  Sita  Jaminan 

tanggal 15 Maret 2005 No. 31/Pdt.G/2004/ PN.JMB.;

Menghukum  para  Termohon  Kasasi/para  Tergugat  untuk 

membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  dalam 

tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal.Put.No. 543 K/Pdt/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan 

Mahkamah  Agung  pada  hari  Selasa, tanggal  15  Juli  2008  oleh  H.M. 

Zaharuddin  Utama,  SH. Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua 

Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  Prof.  Dr.  Mieke  Komar, 

SH.MCL. dan  Dr. H.  Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota,  dan 

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh 

Ketua  Majelis   dengan  dihadiri  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dan 

dibantu oleh  Budi Hapsari,  SH. Panitera Pengganti  dengan tidak dihadiri 

oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :                                            K e t u a  :
Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.                          ttd./      
Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.             H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Biaya-biaya :                                                            Panitera Pengganti :
1.   M e t e r a i ...............  Rp     6.000,-
2.   R e d a k s i ..............  Rp     1.000,-                Budi Hapsari, SH.
Adminstrasi kasasi ...  Rp  493.000,-
                 Jumlah         =  Rp  500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809

Hal. 28 dari 28 hal.Put.No. 543 K/Pdt/2007
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P  U  T  U  S  A   N

                                            Nomor   671 

PK/Pdt /2010

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   M A H K A M A H       A G U N 

G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :       

1. H.  DJAMALUDIN  MALIK,  juga  

disebu t  H.  JAMALUDIN  MALIQ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Desa 

Jabon,  Kecamatan  Jombang,  

Kabupaten  Jombang;

2. MUNTIANI  juga  d isebu t  HAJAH 

MUNTIANA,  ber tempat  t i ngga I  d i  

Desa  Jabon,  Kecamatan  Jombang,  

Kabupaten  Jombang;  

3. MASITAH,  juga  d isebu t  BOK 

MASTURAH,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Desa  Jabon,  Kecamatan  Jombang,  

Kabupaten  Jombang;

dalam  ha l  in i  No.  1,  2  dan  3  diwak i l i  o leh  

kuasanya  ANAM  ANIS,  SH. ,  Advokat  Perad i  

berkan to r  d i  Ja lan  Jawa  78  Mojoker t o  ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l   29  

Maret  2010 ;  

Para  Pemohon  Peninjauan  Kembal i  dahulu  Para  

Termohon Kasasi /Para  Penggugat /Terbanding  ;  

melawan :

I . PT.  BRI  (PERSERO)  CABANG 

JOMBANG,  berkedudukan  d i  Ja lan  

KH.  Wahid  Hasy im  No.  116 

Jombang,   

I I . 1 .  PANITIA  URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA 

TIMUR ,

Hal .  1 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
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2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA 

Cq.  DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG 

NEGARA KANTOR WILAYAH VI  Cq.  KANTOR PELAYANAN 

PIUTANG  DAN  LELANG  NEGARA  SURABAYA  I ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Ind rapura  No.  5  (GKNI)  

Surabaya  ;  

Para  Termohon Peninjauan  Kembal i  dahulu  Pemohon 

Kasasi  I , I I / T e rgugat  I I , I I I , I V / Pembanding  ;

                                d a n

WAHYU ISNANDAR MULYONO, SH. ,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Perum Pland i  L- 01  RT/RW 28/02  Desa  Pland i ,  

Kecamatan  Jombang,  Kabupaten  Jombang;  

Turut  Penin jauan  Kembal i  dahulu  Turut  Termohon 

Kasasi /  Tergugat  IV /Turut  Terbanding ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Menimbang  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Para  

Termohon Kasas i /Pa ra  Penggugat /  Terband ing  te lah  mengajukan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah 

Agung   No.  543  K/Pdt / 2007  tangga l  15  Ju l i  2008  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum  te tap ,  da lam  perkaranya  melawan  Para  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Pemohon  Kasas i  

I , I I / T e r guga t  I I , I I I , I V / Pemband ing ;

Bahwa berdasarkan  Akta  No.3  tangga l  3  Desember  1999  

yang  dibua t  o leh  Wiwiek  Hida ja t i ,  SH.  Notar i s  d i  Jombang ,  

Penggugat  I ,  I I  dan  I I I  bersama- sama Tergugat  I I I  te l ah  

mengadakan  per j an j i a n  perpan jangan  dan perubahan  per jan j i a n  

kred i t  yang  pada  pokoknya  ber i s i  bahwa  perpan jangan  dan  

perubahan  per j an j i a n  kred i t  te rsebu t  ber laku  untuk  kred i t  

sebesar  Rp 225.  000.000 , -  dan ber laku  untuk  jangka  waktu  12  

bulan  d imula i  tangga l  28  November  1999  dan  berakh i r  pada  

tangga l  28 November  2000;  

Bahwa  di  dalam  akta  te rsebu t  d isebu tkan  pula  bahwa 

Penggugat  I ,  I I  dan  I I I  menggabungkan  di r i  masing- masing  

untuk  menanggung  hutang  se jumlah  te rsebu t  d i  atas  atau  

sega la  hutang  yang  akan  t imbu l  sehubungan  dengan  per jan j i a n  
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di  atas ,  yang  se lan ju t nya  Penggugat  I ,  I I  dan  I I I  secara  

tanggung  ren teng  menanggung  hutang /k red i t  d i  atas  dan  

disebu t  sebaga i  pener ima  kred i t ;  

Bahwa  oleh  karena  te rnya ta  kond is i  perekonomian  

nas iona l  memburuk ,  akh i rnya  Penggugat  I ,  I I ,  dan  I I I  

te rkena  imbasnya ,  seh ingga  pada  saat  ja tuh  tempo,  Para  

Penggugat  (Penggugat  I ,  I I  dan  I I I )  be lum  dapat  melunas i  

hutangnya  kepada  Tergugat  I I I ,  namun  demik ian  Para  

Penggugat  te tap  ber i t i k ad  baik  dan  berupaya  keras  untuk  

melunas inya ;  

Bahwa oleh  karena  te rnya ta  Para  Penggugat  be lum  juga  

dapat  melunas i  hutangnya ,  akh i rnya  te r j ad i  kred i t  macet  dan  

Tergugat  I I I  mel impahkan  pengurusannya  kepada  Tergugat  I ;  

Bahwa  se lan ju t nya  secara  sep ihak ,  Terguga t  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  te r t angga l  12 November  2002 No.  

358/PUPNC.18.01 /2002 ,  ten tang  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  

Nama Penggugat  I  sebesar  Rp 394.736 .965 ,70 , -  ( t i ga  ra tus  

sembi lan  puluh  empat  ju ta  tu juh  ra tus  t i ga  puluh  enam r i bu  

sembi lan  ra tus  enam puluh  l ima  70/100  rup iah ) ;  

Bahwa  menuru t  hemat  Para  Penggugat ,  penerb i t an  

keputusan  te rsebu t  cacat  hukum karena  tanpa  kata  sepakat  

dengan  Para  Penggugat .  Dalam ha l  te rsebu t ,  Para  Penggugat  

t i dak  pernah  dibe r i t a hu ,  ba ik  te r t u l i s  maupun  l i s an  dar i  

Tergugat  I  untuk  bersama- sama merund ingkan  ten tang  jumlah  

piu tang  negara  yang  d ibebankan  kepada  Para  Penggugat  

sebaga imana  keten tuan  Pasa l  10  ayat  1  UU No.  49  Prp  Tahun  

1990,  dengan  demik ian  jumlah  piu tang  negara  yang  d ibebankan  

dan  harus  dibayar  Penggugat  I  sebesar  Rp 394.726 .965 ,70  di  

atas  merupakan  jumlah  piu tang  yang  di ten tukan  secara  

sep ihak  oleh  Tergugat  I .  o leh  karena  i t u  Para  Penggugat  

berpendapat  bahwa  Tergugat  I  te l ah  melakukan  perbua tan  

melawan hukum;  

Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  I  juga  te l ah  menerb i t kan  

keputusan  Sura t  Paksa  te r t angga l  21  Mei  2003  No.  

SP.338/PUPNC.18.2003  yang  d i  da lam  sa lah  satu  

per t imbangannya  menyebutkan  bahwa  Penggugat  l  (H.  
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Djamalud in  Mal i k )  masih  mempunya i  hutang  kepada  negara  

se jumlah  Rp  394.736 .965 ,70  te rmasuk  biaya  admin is t r a s i  

pengurusan  piu tang  negara  10%  yang  belum  dise lesa i kan  

sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;  

Bahwa di  dalam  dik tum  keputusan  sura t  paksa  di  atas  

te l ah  di te t apkan  anta ra  la i n  berbuny i  :  " Memer in tahkan  Sdr .  

H.  Djamalud in  Mal i k  untuk  segera  membayar  hutangnya  kepada  

negara  cq  PT.  BRI  (Persero )  Cabang  Jombang  se jumlah  Rp 

394.736 .965 ,70  ( t i ga  ra tus  sembi lan  puluh  empat  ju ta  tu j uh  

ra tus  t i ga  puluh  enam r ibu  sembi lan  ra tus  enam puluh  l ima  

70/100  rup iah  )  te rmasuk  b iaya  admin is t r a s i  pengurusan  

piu tang  negara  10%  dalam  waktu  1  x  24  jam  sete lah  

pember i t ahuan  Sura t  Paksa " ;  

Bahwa  te rnya ta  Para  Penggugat  khususnya  Penggugat  I  

sampai  dengan  saat  d ia j ukannya  gugatan  in i  t i dak  pernah  

mener ima  pember i t ahuan  sura t  paksa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  

dar i  keputusan  sura t  paksa  di  atas  secara  resmi  da lam 

bentuk  re las  pember i t ahuan  yang  dibua t  dan  di t anda tangan i  

o leh  Jurus i t a  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasa l  11  ayat  6 

ke- 1 UU.  No.  49 Prp  Tahun 1960 (TLN.  No.2104  Lembaga Negara  

No.  156 Tahun 1960) .  

Bahwa  dengan  demik ian  Tergugat  1  te lah  t i dak  

melaksanakan  prosedur  undang- undang  dan  karenanya  te l ah  

melakukan  perbua tan  melawan hukum;  

Bahwa se lan ju t nya  pada tangga l  22 Ju l i  2003 Tergugat  1 

te l ah  mener- bi t kan  sura t  keputusan /Sura t  Per in t ah  Penjua lan  

Barang  Si taan  Nomor:  SPPBS-32/PUPNC.18.01 /2003  atas  nama 

deb i t u r  H.  Djamalud in  Mal i k ,  J I .  Raya Perak  No.  150,  Perak ,  

Jombang yang  t i dak  la i n  ada lah  Penggugat  I ;  

Bahwa berdasarkan  sura t  per in t ah  Tergugat  I  d i  atas ,  

tanpa  pember i t ahuan  leb ih  du lu  kepada  Para  Penggugat ,  

Tergugat  I I  kemudian  melaksanakan  penjua lan  d i  muka 

umum/ le l ang  pada  tangga l  13  Oktober  2003  te rhadap  :  

seb idang  tanah  ber i ku t  sega la  sesuatu  yang  berd i r i  meleka t  

d i  atasnya  te rsebu t  da lam  SHM No.  201,  luas  670  M2 atas  

nama Djamalud in  Mal i k ,  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  Kecamatan  
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Perak ,  Kabupaten  Jombang;  

Bahwa  yang  aneh,  sebe lum  di l aksanakan  le l ang ,  Para  

Penggugat  t i dak  pernah  mengetahu i ,  ba ik  langsung  maupun 

dar i  Kepala  Desa  setempat  ten tang  adanya  peny i t aan / s i t a  

eksekus i  te rhadap  obyek  le l ang .  Para  Penggugat  t i dak  pernah  

kedatangan  petugas / j u r us i t a  untuk  melaksanakan  

peny i t aan / s i t a  eksekus i  te rhadap  obyek  le l ang ,  t i dak  pernah  

mendengar / t i d a k  pernah  dibacakan  sura t  per in t ah  

peny i t aan / s i t a  eksekus i  o leh  ju rus i t a  dan  t i dak  pernah  

menandatangan i  maupun  mener ima  sa l i nan  ber i t a  acara  

peny i t aan / s i t a  eksekus i  obyek  le l ang  dar i  s iapapun  juga .  

Penggugat  I  mendengar  adanya  le l ang  jus t r u  diber i t a hu  oleh  

pembel i  le l ang ,  ya i t u  Wahyu Isnandar  Mulyono ,  SH.  (Terguga t  

IV)  yang  menuru t  pengakuannya ,  ia  (Terguga t  IV)  te l ah  

membel i  dengan  harga  Rp311.000 .000 , -  dengan  harga  te rsebu t ,  

sangat  je l as  Para  Penggugat  te l ah  sangat  d i rug i kan ,  sebab  

ni l a i  jua l  obyek  le l ang  ada lah  Rp 1.  000.000 .000 , -  (sa tu  

mi lya rd  rup iah ) ;  

Bahwa  pen jua lan  le l ang  o leh  Tergugat  I I  je l as - je l as  

cacat  hukum,  sebab  peny i t aan / s i t a .  eksekus i  merupakan  acuan  

pelaksanaan  le l ang .  Para  Penggugat  sangat  meragukan  

keabsahan  peny i t aan  yang  te r t uang  da lam  ber i t a  acara  

peny i t aan  tangga l  15  Ju l  2003  No.  BAP.  

373/WPL.06 .KP.01 /PSBJ/2003  atas  tanah  dan  bangunan  yang  

te ru ra i  da lam  SHM No.  201,  se luas  760  M2  atas  nama 

Djamalud in  Mal i k  ser ta  peny i t aan / s i t a  eksekus i  la i nnya  yang  

te r t uang  dalam  Ber i t a  Acara  No.  373  

AA/WPL.06/KP.01 /PSBJ/2003  tangga l  15  Ju l i  2003,  sungguh  

aneh  apab i l a  kemudian  muncul  ber i t a  acara  peny i t aan  

te rsebu t ,  padaha l  Para  Penggugat  sebaga i  p ihak  

te reksekus i / p i hak  te rs i t a ,  sama  seka l i  t i dak  pernah  

ber temu,  kedatangan  petugas  ju rus i t a ,  t i dak  pernah  

mendengar  pembacaan sura t  per in t ah  peny i t aan  oleh  ju rus i t a ,  

t i dak  pernah  menandatangan i  maupun mener ima  sa l i nan  ber i t a  

acara  peny i t aan .  Bahwa menuru t  hemat  Para  Penggugat  karena  

Para  Penggugat  merasa  t i dak  pernah  ada peny i t aan ,  sedangkan  
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kemudian  te lah  te rb i t  ber i t a  acara  peny i t aan ,  maka  te lah  

ada rekayasa  dan perbua tan  melawan hukum;  

Bahwa perbua tan  hukum yang  di l akukan  Tergugat  I  dan I I  

yang  di l andas i  perbuatan  melawan  hukum  yang  berak iba t  

merug ikan  baik  mor i l  maupun  mater i i l  bag i  Para  Penggugat ,  

t i dak  dapat  d ip i sahkan  dengan  perbua tan  hukum dar i  Terguga t  

I I I ,  sebab  dalam  melaksanakan  perbua tan  hukum  te rsebu t ,  

Tergugat  I  mendapat  pe l impahan  wewenang  dar i  Tergugat  I I I ,  

sedangkan  perbua tan  hukum  Tergugat  I I  karena  mempero leh  

wewenang  dar i  Tergugat  I ,  seh ingga  anta ra  Tergugat  I ,  I I  

dan  I I I  te rdapa t  ja l i n an  perbua tan  hukum yang  t i dak  dapat  

d ip i sahkan .  Oleh  karena  i t u  perbua tan  hukum Tergugat  I  dan  

I I  yang  di l andas i  perbua tan  melawan  hukum dan  berak iba t  

merug ikan  mor i l  dan  mater i i l  bagi  Para  Penggugat  harus  

dibebankan  pu la  kepada  Tergugat  11/ ,  seh ingga  secara  

tanggung  ren teng  mereka  (Terguga t  I ,  I I  dan  l l l )  

ber tanggung  jawab  te rhadap  perbua tan  melawan  hukum  yang  

mereka  lakukan .  Oleh  karena  i t u  kerug ian  Para  Penggugat  

berupa  mor i l  dan  mater i i l  secara  tanggung  ren teng  harus  

dibebankan  kepada  mereka  (Terguga t  I ,  I I  dan I I I ) ;  

Bahwa  dar i  fak ta  hukum yang  te ru ra i  d i  atas ,  je l as  

bahwa  Penggugat  I I  dan  I I I  yang  berdasarkan  Akta  No.3  

tangga l  3 Desember  1999 juga  sebaga i  pener ima  kred i t ,  te l ah  

dikesampingkan  o leh  Tergugat  I ,  I I  dan  I I I .  Seharusnya  

Penggugat  I I  dan  I I I  juga  dipe rsamakan  dengan  Penggugat  I ,  

o leh  karena  i t u  da lam ura ian  d i  atas ,  Penggugat  I ,  I I  dan  

I I I  menyebut  di r i n ya  sebaga i  Para  Penggugat ;  

Bahwa  ten tang  kerug ian  mor i l  dan  mater i i l  yang  

di tanggung  Para  Penggugat  dan  harus  dibebankan  dan  dibayar  

secara  tanggung  ren teng  oleh  Tergugat  I ,  dan  I I  dan  I I I  

ada lah  sebaga i  ber i ku t :  

- Kerug ian  mor i l ,  karena  Para  Penggugat  merasa  

malu /d i pe rma lukan  seh ingga  sangat  berpengaruh  

te rhadap  hubungan  bisn i s  yang  berak iba t  

merosotnya  kepercayaan  dan  income/pendapatan  

sehar i - har i .  Dalam  hal  in i  Para  Penggugat  
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menuntu t  gant i  rug i  sebesar  Rp  1.000 .000 .000 , -  

(sa tu  mi lya rd  rup iah ) ;  

- Kerug ian  mater i i l  d ipe rh i t ungkan  sebaga i  ber i ku t :  

Ni la i  jua l  obyek  le l ang  seharusnya  Rp 

1.000 .000 .000 , -  

Ni la i  jua l  le l ang   

Rp     311.000 .000 , -  

Kerug ian   

Rp     689.000 .000 , -  

Sehingga  jumlah  semuanya  =  Rp  1.689 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  enam ra tus  delapan  pu luh  sembi lan  ju ta  rup iah )  

yang  harus  dibayar  tuna i  sete lah  perkara  in i  mempero leh  

putusan  yang  te tap .  Apabi l a  la l a i  maka dibeban i  dwangsom 

set i ap  har i  Rp  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  

te rh i t ung  se jak  putusan  perkara  in i  mempunya i  kekuatan  

hukum  te tap  sampai  dengan  di l aksanakannya  putusan  

perkara  in i ;  

Bahwa oleh  karena  perbua tan  hukum Terguga t  I ,  I I  dan  

I I I  d i l andas i  perbua tan  melawan  hukum,  maka  perbua tan -

perbua tan  hukum:  

a. Penetapan  jumlah  piu tang  negara  atas  nama 

Djamalud in  Mal i k  (Penggugat  I )  sebesar  Rp 

394.736 .965 ,70  te r t uang  dalam  keputusan  yang  

dibua t  Terguga t  I  adalah  caca t  hukum  dan  

karenanya  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum,  sebab  

dibua t  tanpa  ada  kesepaka tan  dengan  Para  

Penggugat ;  

b. Peny i t aan / s i t a  eksekus i  te rhadap  obyek  le l ang  

berupa  tanah  ber i ku t  bangunan  di  atasnya  te ru ra i  

da lam  SHM No.201  atas  nama  Djamalud in  Mal i k ,  

te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  Kecamatan  Perak ,  

Kabupaten  Jombang,  ada lah  cacat  hukum dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum karena  Para  Penggugat  

t i dak  pernah  ber temu/keda tangan  petugas  ju rus i t a ,  

t i dak  pernah  dibacakan  sura t  per in t ah  peny i t aan ,  

t i dak  pernah  menandatangan i  dan  t i dak  pernah  
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mener ima  sa l i nan  Ber i t a  Acara  Peny i taan  

te r t angga l  15  Ju l i  2003  No.  373.AA  

WPL.06/KP.01 /PSBJ/2003  dan  No.  

BAP.373.WPL.06 /KP.01 /PSBJ/  2003  dar i  s iapapun  

juga ,  te rmasuk  dar i  Kepala  Desa setempat ;  

c. Penjua lan  le l ang  te rhadap  tanah  ber i ku t  bangunan  

di  atasnya  te ru ra i  da lam  SHM No.  201  atas  nama 

Djamalud in  Mal i k ,  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  

Kecamatan  Perak ,  Kabupaten  Jombang,  ada lah  cacat  

hukum dan  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum karena  

mengesampingkan  prosedur  hukum ya i t u :  

- Para  Penggugat  t i dak  pernah  mendapat  

pember i t ahuan  secara  resmi .  Para  

Penggugat  mendengar  adanya  le l ang  jus t r u  

dar i  pembel i  le l ang  (Terguga t  IV)  dengan  

harga  Rp 311.000 .000 , -  ;

- Tidak  dipenuh inya  keten tuan  Pasa l  10  ayat  

1  UU No.49  Prp  Tahun  1960  dan  Pasa l  11 

ayat  6  ke- 1  UU No.  49  Prp  Tahun  1960  

(TLN.  fNo.2104  Lembaran  Negara  No.  156 

Tahun 1960) ;  

- Peny i t aan  yang  di j ad i kan  acuan  untuk  

le l ang ,  cacat  hukum;  

Bahwa oleh  karena  te rhadap  tanah  ber i ku t  bangunan  di  

atasnya  te ru ra i  da lam SHM No.  25 dan tanah  ber i ku t  bangunan  

di  atasnya  te ru ra i  da lam  SHM  No.110  te l ah  dis i t a  

sebaga imana  diu ra i kan  Ber i t a  Acara  Peny i t aan  tangga l  15  

Ju l i  2003  No.  BAP.373  AA/WPL.06/KP.01 /PSBJ/2003  yang  

menuru t  hemat  Para  Penggugat  ada lah  cacat  hukum,  mohon 

k i ranya  Pengad i l an  Neger i  Jombang mengambi l  putusan  Prov is i  

sebaga i  ber i ku t :  

"Menghukum dan  memer in tahkan  Tergugat  I ,  I I  dan  I I I  untuk  

t i dak  melakukan  perbua tan  hukum apapun,  anta ra  la i n  menjua l  

le l ang  tanah  ber i ku t  bangunan  di  atasnya  yang  te ru ra i  da lam 

SHM No.  25 atas  nama Masi tah  Bok Masturah  dan tanah  ber i ku t  

bangunan  di  atasnya  te ru ra i  da lam SHM No.  110  atas  nama H.  
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Jamalud in  Mal iq ,  semuanya  te r l e t a k  di  Desa Jabon,  Kecamatan  

Jombang,  Kabupaten  Jombang,  sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  

Sura t  Per in t ah  Penjua lan  Barang  Si taan  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  Cabang  Jawa  Timur  No.  SPPBS-

32/PUPNC.18.01 /2003  tangga l  22  Ju l i  2003  sampai  dengan  

putusan  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum te tap " ;  

Bahwa oleh  karena  Tergugat  IV  sebaga i  pembel i ,  maka 

dengan  adanya  gugatan  in i  harus  tunduk  dan  patuh  te rhadap  

sega la  ak iba t  hukum dar i  putusan  perkara  in i ;  

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Para  

Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Neger i  Jombang  supaya  

member ikan  putusan  yang  dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahu lu  

sebaga i  ber i ku t :  

DALAM PROVISI :  

"Menghukum dan  memer in tahkan  Tergugat  I ,  I I  dan  I I I  untuk  

t i dak  melakukan  perbua tan  hukum apapun,  anta ra  la i n  menjua l  

le l ang  tanah  ber i ku t  bangunan  di  atasnya  yang  te ru ra i  da lam 

SHM No.  25 atas  nama Masi tah  Bok Masturah  dan tanah  ber i ku t  

bangunan  di  atasnya  te ru ra i  da lam SHM No.  110  atas  nama H.  

Jamalud in  Mal iq ,  semuanya  te r l e t a k  di  Desa Jabon,  Kecamatan  

Jombang,  Kabupaten  Jombang,  sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  

Sura t  Per in t ah  Penjua lan  Barang  Si taan  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  Cabang  Jawa  Timur  No.  SPPBS-

32/PUPNC.18.01 /2003   tangga l  22  Ju l i  2003  sampai  dengan  

putusan  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum te tap ” ,

 DALAM POKOK PERKARA: 

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ;  

2. Menyatakan ,  Tergugat  I ,  I I  dan  I I I  

melakukan  perbua tan  melawan  hukum  yang  

merug ikan  Para  Penggugat ;  

3. Menyatakan ,  bahwa perbua tan  hukum Tergugat  

I  da lam  menetapkan  jumlah  p iu tang  negara  

atas  nama Djamalud in  Mal i k  (Penggugat  I )  

sebesar  Rp  394.736 .965 ,70  te r t uang  dalam 

Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  
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PJPN-358/PUPNC.18.01 /2002  tangga l  12 

November  2002  ada lah  caca t  hukum dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum;  

4. Menyatakan ,  bahwa perbua tan  hukum Tergugat  

I I  yang  te l ah  melakukan  peny i t aan  te rhadap  

tanah  ber i ku t  bangunan  te tu ra i  da lam  SHM 

No.  201  atas  nama Djamalud in  Mal i k ,  tanah  

ber i ku t  bangunan  te ru ra i  da lam  SHM No.  25  

atas  nama Masi tah  Bok  Masturah  dan  tanah  

ber i ku t  bangunan  di  atasnya  te ru ra i  da lam 

SHM No.110  atas  nama H.  Djamalud in  Mal iq ,  

masing- masing  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  

Kecamatan  Perak ,  Kabupaten  Jombang  (un tuk  

SHM No.  201)  dan  di  Desa  Jabon,  Kecamatan  

Jombang,  Kabupaten  Jombang  (un tuk  SHM No.  

25 dan No.  110)  sebaga imana  diu ra i kan  dalam 

Ber i t a  Acara  Peny i t aan  tangga l  15 Ju l i  2003  

No.  373/WPL.06 /KP.01 /PSBJ/2003  dan  No.373  

AA/WPL.06/KP.01 /PSBJ/2003 ,  ada lah  cacat  

hukum dan t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum;  

5. Menyatakan ,  bahwa perbua tan  hukum Tergugat  

I I  yang  te l ah  menjua l  le l ang  tanah  ber i ku t  

bangunan  di  atasnya  te ru ra i  da lam  SHM 

No.201  atas  nama Djamalud in  Mal i k ,  se luas  

760  M2,  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  Kecamatan  

Perak ,  Kabupaten  Jombang,  sebaga imana  

diu ra i kan  da lam Risa lah  Lelang  No.  234/2003  

tangga l  13 Oktober  2003,  adalah  caca t  hukum 

dan t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum;  

6. Menghukum Tergugat  I ,  I I  dan  I I I  secara  

tanggung  ren teng  membayar  gant i  rug i  secara  

tuna i  kepada  Para  Penguggat  sebesar  Rp 

1.689 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya rd  enam ra tus  

delapan  puluh  sembi lan  ju ta  rup iah )  sete lah  

putusan  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap .  Apabi l a  la l a i  maka  dibeban i  
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membayar  uang  paksa  sebesar  Rp  500.000 , -  

set i ap  har i  kete r l ambatan  te rh i t u ng  se jak  

putusan  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap  sampai  dengan  di l aksanakannya  

putusan  perkara  in i ;  

7. Menghukum  Tergugat  IV  untuk  tunduk  dan  

patuh  te rhadap  sega la  ak iba t  hukum  dar i  

putusan  perkara  in i ;  

8. Menghukum  Para  Tergugat  membayar  biaya  

perkara ;  

Atau :  

Apabi l a  Pengad i l an  Neger i  berpendapat  la i n ,  mohon agar  

mengambi l  putusan  la i n  yang  adi l  dan bi j aksana ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

I I I  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t :   

- Perkara  a  quo  merupakan  kewenangan  abso lu t  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  mengadi l i n ya .  

Perkara  a  quo  merupakan  kewenangan  abso lu t  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  mengadi l i n ya .  

1. Bahwa te r l i h a t  secara  nyata  dalam gugatan  

yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  sangat  

kebera tan  dengan  te lah  di l e l angnya  barang  

agunan  SHM No.  201  atas  nama Djamalud in  

Mal i k  (Penggugat  I )  o leh  KP2LN Surabaya  I  

sebaga imana  te r t uang  dalam Risa lah  Lelang  

(V ide  Risa lah  Lelang  No.234/2003  tangga l  

·13  Oktober  2003)  dan  (v ide :  Pet i t um  

but i r  5) ;  

2. Bahwa  Risa lah  Le lang  te rsebu t  adalah  

merupakan  produk / besch ik i ng  dar i  

badan/pe jaba t  TUN yang  bers i f a t  f i na l ,  

seh ingga  sega la  kebera tan  te rhadap  sura t  

keputusan  yang  dibua t  o leh  badan/pe jaba t  

TUN,  menuru t  keten tuan  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  ada lah  merupakan  

Hal .  11 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
PK/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN... DIANARINI, ARI 



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang  mut lak  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  untuk  memer iksa  ser ta  mengadi l i n ya  

dan bukan  wewenang Pengad i l an  Neger i ;  

3. Bahwa  se la i n  i t u  berdasarkan  

Yur i sp rudens i  Tetap  Mahkamah Agung RI  No.  

1205.  K/S ip /1970  tangga l  17  Januar i  1973  

dinya takan  per t imbangan  hukum  mengenai  

kewenangan  (kompetens i )  PUPN  untuk  

mengurus  p iu tang  negara  berdasarkan  

Undang- Undang  Nomor  49/Prp /Tahun  1960,  

bahwa karena  pengurusan  sengketa  mengenai  

hutang  kepada  negara  penyerahannya  leb ih  

dahu lu  kepada  PUPN/KP3N/KP2LN  dar ipada  

kepada  Pengad i l an  Neger i  maka  Pengad i l an  

Neger i  t i dak  berwenang  mengadi l i  perka ra  

a quo;  

Dengan demik ian  berdasarkan  hal  te rsebu t  d i  atas  je l as  

gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  sudah  seharusnya  

di to l ak  oleh  Pengadi l an  Neger i  Jombang;  

Sehingga  demi  hukum  secara  ex  of f i c i o  Pengad i l an  

Neger i  Jombang  harus lah  menyatakan  di r i  t i dak  

berwenang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  aquo,  karena  

te rhadap  perkara  dimaksud  sesua i  Undang- Undang Nomer  5 

Tahun  1986  merupakan  kompetens i  abso lu t  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

- Penggugat  te l ah  sa lah  alamat  menggugat  Tergugat  

I I I .  

4.  Bahwa  piu tang  macet  atas  nama  Penggugat  dengan  

jaminan  SHM No.  201,  SHM No.  110  dan  SHM No.  25,  

te l ah  Tergugat  I I I  serahkan  penag ihannya  kepada  KP3N 

Surabaya ,  seh ingga  je l as  Penggugat  te l ah  ke l i r u  

dengan  mengiku t - ser takan  dan  menempatkan  Tergugat  I I I  

sebaga i  p ihak  Terguga t ,  karena  sesua i  dengan  Undang-

Undang  Nomer  49/Prp /Tahun  1960  di tegaskan  bahwa 

set i ap  piu tang  negara  yang  te lah  dise rahkan  

pengurusannya  kepada  Badan  Urusan  Piu tang  dan  Le lang  
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Negara  (BUPLN/KP3N) ,  maka  tanggung  jawab  pengurusan  

kred i t  macet  se lan ju t nya  bera l i h  kepada  PUPN/KP3N;  

Sehingga  gugatan  Penggugat  t i dak  tepa t / sa l ah  alamat  

di tu j ukan  kepada  Tergugat  I I /PT .  BRI  (Perse ro )  Kanto r  

Cabang Jombang;  

5.  Bahwa  oleh  karena  i t u  sesua i  dengan  Yur i sp rudens i  

Tetap  Mahkamah Agung RI  (V ide :  Putusan  Mahkamah Agung 

RI  Nomor  296.K /S ip /1970  tangga l  9  Desember  1970) ,  

d i t egaskan  bahwa  gugatan  yang  subyek  hukum  dar i  

Tergugat  t i dak  tepa t / sa l ah  alamat ,  harus  di to l ak  atau  

set i dak - t i daknya  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

6.   Bahwa leb ih  lan ju t  Pengad i l an  Neger i  Jombang  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa  atau  mengadi l i  perka ra  a 

quo,  karena  pele l angan  sebaga imana  dimaksud  te l ah  

di l akukan  oleh  KP3N/KP2LN Surabaya ,  seh ingga  kebera tan  

atas  adanya  pele l angan  seharusnya  langsung  d ia j ukan  

kepada  KP3N/KP2LN Surabaya ;  

7.   Bahwa  dengan  demik ian  sesua i  yur i sp rudens i  te tap  

Mahkamah  Agung  RI  tangga l  30  Apr i l  1986  Nomor  707  

K/S ip /1984 ,  gugatan  Penggugat  da lam  perkara  aquo  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

- Gugatan  Penggugat  te l ah  ke l i r u ,  karena  dia j ukan  

sete lah  pele l angan .  

8.  Bahwa  Penggugat  te lah  ke l i r u  mengajukan  gugatan  

sete lah  ber - langsungnya  pele l angan  barang  jaminan  

berupa  SHM  No.201  an.  Djamalud in  Mal i k  o leh  

KP3N/KP2LN Surabaya  pada tangga l  13 Oktober  2003;  

Sebaga imana  dike tahu i  pe le langan  barang  jaminan  te lah  

di l aksanakan  oleh  KP3N/KP2LN Surabaya  I  pada  tangga l  

13  Oktober  2003,  sedangkan  gugatan  Penggugat  baru  

dia jukan  pada  tangga l  20  Ju l i  2003  atau  dengan  kata  

la i n  gugatan  Penggugat  dia jukan  sete lah  adanya  

pele l angan ;  

9.  Bahwa berdasarkan  hal  te r sebu t  d i  atas ,  sesua i  dengan  

hukum acara  perda ta  dan  yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  

RI ,  d inya takan  gugatan  te rhadap  le l ang  sudah  
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seharusnya  di l akukan  sebe lum  le l ang  te rsebu t  

d i l aksanakan ;  

(V ide :  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  697/K /S ip / 1974  

tangga l  31 Agustus  1977) ;  

10.  Bahwa dengan  demik ian  gugatan  dan  tun tu tan  Penggugat  

harus  di - nyatakan  t i dak  dapat  d i t e r ima ,  karena  suatu  

gugatan  te rhadap  pen jua lan  le l ang /eksekus i  ada lah  

t i dak  dapat  d i te r ima ;  

(V ide :  Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomer  1261/K1Sip /1979  

tangga l  15 Apr i l  1981) ;  

- Gugatan  Penggugat  t i dak  je l as / sanga t  kabur  

( obscuur  l i be l )  

11.  Bahwa se lan ju t nya  dalam pos i t a  gugatan  Para  Penggugat  

t i dak  je l as  me-nyebutkan  kesa lahan  apa  yang  te lah  

dipe rbua t  o leh  Terguga t  I I I  da lam perkara  a quo,  namun 

t i ba - t i ba  da lam  pet i t um  Penggugat  menuntu t  penetapan  

jumlah  gant i  rug i  tuna i  sebesar  Rp  1.689 .000 .000 , -  

secara  tanggung  ren teng  kepada  Para  Tergugat  I ,  I I  dan  

I I I  kepada  Para  Penggugat .  Hi tungan  i l us i  Penggugat  

yang  t i dak  mempunyai  dasar  sama seka l i  ! ! ! ;  

Demik ian  juga  tun tu tan  untuk  menghukum Tergugat  I ,  I I  

dan I I I  untuk  membayar  uang paksa  sebesar  Rp 500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  set i ap  har i  kete r l ambatan  

te rh i t ung  se jak  putusan  perkara  in i  mempunya i  kekuatan  

hukum  te tap  ada lah  suatu  tun tu tan  yang  te r l a l u  

mengada- ada,  coba- coba,  dan  hanya  suatu  le l ucon  

belaka ;  

12.   Bahwa sesua i  hukum acara  perda ta  dan  yur i sp rudens i  

te tap  Mahkamah Agung  RI ,  pet i t um  suatu  gugatan  harus  

didukung  oleh  pos i t anya ,  maka gugatan  dimaksud  menjad i  

t i dak  je l as / kabu r  karena  pos i t a  t i dak  mendukung  

pet i t umnya .  Sehingga  gugatan  Penggugat  yang  obscuur  

l i be l  sudah  seharusnya  di t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;  

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Jombang  No.31 /  Pdt .G/2004 /PN.JMB  tangga l  14  Apr i l  2005  
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ada lah  sebaga i  ber i ku t   :

DALAM PROVISI :  

- Menolak  permohonan prov i s i  Para  Penggugat ;  

DALAM EKSEPSI:  

- Menolak  ekseps i  Tergugat  I I I ;  

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

sebag ian ;  

2. Menyatakan  Tergugat  I ,  Terguga t  I I  dan  Tergugat  

I I I  melakukan  perbua tan  melawan hukum;  

3. Menyatakan  s i t a  jaminan  te rhadap  tanah  dan  

bangunan  SHM No.  201  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  

Kecamatan  Perak ,  Kabupaten  Jombang yang  di l akukan  

Pengad i l an  Neger i  Jombang  sesua i  Ber i t a  Acara  

Si ta  Jaminan  tangga l  15  Maret  2005  No.  

31/Pd t .G /2004 /PN.JMB.  ada lah  sah dan berharga ;  

4. Menyatakan  perbua tan  hukum  Terguga t  I  da lam 

menetapkan  jumlah  p iu tang  negara  atas  nama 

Jamalud in  Mal i k  (Penggugat  I )  sebesar  Rp 394.736 .  

965,70  te r t uang  dalam  keputusan  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  PJPN-358/  PUPNC.18.01 /2002  tangga l  

12  November  2002  ada lah  cacat  hukum dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum;  

5. Menyatakan ,  bahwa  perbua tan  hukum  Tergugat  I I  

yang  te lah  melakukan  peny i t aan  te rhadap  tanah  

ber i ku t  bangunan  te ru ra i  da lam  SHM No.  201  atas  

nama  Jamalud in  Mal i k ,  tanah  ber i ku t  bangunan  

te ru ra i  da lam  SHM No.  25  atas  nama Masi tah  Bok  

Masturah  dan  tanah  ber i ku t  bangunan  di  atasnya ,  

te ru ra i  da lam SHM No.  110  atas  nama H.  Jamalud in  

Mal i k ,  masing- masing  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  

kecamatan  Perak ,  Kabupaten  Jombang  untuk  SHM 201  

dan  di  Desa  Jabon,  Kecamatan  Jombang  untuk  SHM 

No.  25  dan  No.  110  sebaga imana  diu ra i kan  dalam 

Ber i t a  Acara  Peny i t aan  te r t angga l  15  Ju l i  2003,  

No.  373/WPL.06 .KP.01 /PSBJ/2003 ,  
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AA/WPL.06/KP.01 /PSBJ/2003  ada lah  cacat  hukum dan  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum;  

6. Menyatakan  perbua tan  hukum Terguga t  I I  yang  te l ah  

menjua l  le l ang  tanah  ber i ku t  bangunan  di  atasnya  

te ru ra i  da lam  SHM No.  201  atas  nama Jamalud in  

Mal i k ,  se luas  760  m2,  te r l e t a k  di  Desa  Perak ,  

Kecamatan  Perak ,  Kabupaten  Jombang,  sebaga imana  

diu ra i kan  da lam  Risa lah  Lelang  No.  234/  2003  

tangga l  13  Oktober  2003  ada lah  cacat  hukum dan  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum;  

7. Menghukum  Tergugat  IV  untuk  tunduk  dan  patuh  

te rhadap  sega la  ak iba t  hukum dar i  putusan  in i ;  

8. Membebankan  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i  sebesar  Rp  758.000 , -  ( tu j uh  ra tus  

l ima  puluh  delapan  r i bu  rup iah )  kepada  Terguga t  

I ,  Tergugat  I I ,  Tergugat  I I I  dan  Tergugat  IV  

secara  tanggung  ren teng ;  

9. Menolak  dan  untuk  se leb ihnya  gugatan  Para  

Penggugat ;  

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Surabaya  No.29 /PDT/2006 /PT.SBY tangga l  24 Apr i l  2006 adalah  

sebaga i  ber i ku t  :  

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Kuasa  Para  

Tergugat - Pembanding ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jombang 

tangga l  14  Apr i l  2005  No.  

31/Pd t .G /2004 /PN.Jmb yang  d imohonkan  band ing  

;

Menghukum Para  Tergugat - Pembanding  untuk  membayar  

biaya  perkara  secara  tanggung  ren teng  dalam kedua  t i ngka t  

perad i l an  yang  dalam perad i l an  t i ngka t  band ing  sa ja  

di te t apkan  sebesar  Rp 200.000 , -  (dua  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung  RI   No.  

543 K/Pdt /  2007 tangga l  15 Ju l i  2008 yang  te l ah  berkekua tan  

hukum te tap  te rsebu t  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Para  Pemohon 
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Kasas i :  I .  PT  BRI  (PERSERO)  CABANG JOMBANG,  I I . 1 .  

PANITIA  URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR,  2.  

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA Cq.  DIREKTORAT 

JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI  

Cq.  KANTOR  PELAYANAN  PIUTANG  DAN  LELANG  NEGARA 

SURABAYA I  te rsebu t ;  

- Membata lkan  putusan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Surabaya  

No.  29/PDT/  2006/PT.SBY.  tangga l  24  Apr i l  2006  yang  

menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jombang  No.  

31/Pd t .G /2004 /PN.Jmb.  tangga l  14 Apr i l  2005;  

MENGADILI  SENDIRI :  

- Menolak  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- Menyatakan  s i t a  jaminan  te rhadap  tanah  dan  bangunan  

SHM No.  201  te r l e t a k  d i  Desa  Perak ,  Kecamatan  Perak ,  

Kabupaten  Jombang  yang  di l akukan  Pengad i l an  Neger i  

Jombang  sesua i  Ber i t a  Acara  Si ta  Jaminan  tangga l  15  

Maret  2005  No.  31/Pdt .G /2004 /PN.JMB.  ada lah  t i dak  sah  

dan berharga ;  

- Memer in tahkan  Pengad i l an  Neger i  Jombang  untuk  

mengangkat  s i t a  jaminan  te rhadap  tanah  dan  bangunan  

SHM No.  201  te r l e t a k  d i  Desa  Perak ,  Kecamatan  Perak ,  

Kabupaten  Jombang  yang  di l akukan  Pengad i l an  Neger i  

Jombang  sesua i  Ber i t a  Acara  Si ta  Jaminan  tangga l15  

Maret  2005 No.  31/Pdt .G /2004 /PN.JMB. ;  

- Menghukum Para  Termohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam  semua t i ngka t  perad i l an  

yang  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp  500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;  

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  Mahkamah Agung   No.  

543 K/Pdt /  2007 tangga l  15 Ju l i  2008 yang  te l ah  berkekua tan  

hukum  te rsebu t  d ibe r i t a hukan  kepada  Para  Pemohon  Kasas i  

dahu lu  Para  Tergugat  pada  tangga l  24  Maret  2010,  kemudian  

te rhadapnya  o leh   Termohon  Kasas i /Pa ra  Penggugat  dia j ukan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  l i san  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Neger i  Jombang  pada  tangga l  31  Maret  2010,  

permohonan  mana  dise r t a i  dengan  alasan- alasannya  yang  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  te r sebu t  pada  

tangga l   31 Maret  2010 har i  i t u  juga ;

Menimbang,  bahwa ten tang  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rsebu t  te lah  diber i t a hukan  kepada  pihak  lawan  dengan  

seksama  pada  tangga l   14  Jun i  2010  kemudian  te rhadapnya  

oleh  pihak  lawannya  te lah  dia j ukan  jawaban  yang  di te r ima  di  

Kepani te raan  Pengad i l an  Neger i  Jombang  pada  tangga l   12  

Ju l i   2010;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  berdasarkan  Pasa l  68,  

69,  71  dan  72  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009,  

permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  beser ta  alasan-

alasannya  te l ah  dia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  undang- undang,  oleh  karena  i t u  fo rma l  

dapat  d i te r ima  ;

 Menimbang,  bahwa Para  Pemohon Penin jauan  Kembal i /Pa ra  

Termohon  Kasas i  te l ah  mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  

kembal i  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :          

1. Bahwa da lam  Pasal  67,  huru f  f  Undang- Undang  No.  

14 Tahun 1985 ten tang  Mahkamah Agung,  sebaga imana  

yang  te l ah  diubah  dengan  UU No.5  Tahun  2004  

ten tang  Mahkamah  Agung,  di te t apkan  bahwa 

permohonan  pen in jauan  kembal i  putusan  perkara  

perda ta  yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  dapat  d ia j ukan  hanya  berdasarkan  alasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

f .  apab i l a  da lam suatu  putusan  te rdapa t  suatu  kekh i l a f an  

Hakim atau  suatu  keke l i r uan  yang  nyata .  

2. Bahwa  te rhadap  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  te r t angga l  15  Ju l i  2008  Reg.  No.  543  

K/Pdt /2007 ,  Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

menyatakan  baik  judex  ju r i s  dan judex  fac t i  te lah  

melakukan  suatu  kekh i l a f an  atau  suatu  keke l i r u an  

yang  nyata  te rhadap  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t :  

A.  Mengena i  sta tus  hukum  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  
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(PERSERO) 

3. Dalam putusan  Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  

te r t angga l  15  Ju l i  2008  Reg.  No.  543  K/Pdt /2007  

te l ah  sa lah  dalam  menerapkan  kedudukan/  pos is i  

dar i  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (PERSERO)  Cabang 

Jombang  sebaga i  perwak i l an  dar i  PT.Bank  Rakyat  

Indones ia  (PERSERO)  dika i t k an  dengan  sta tus  

hukumnya,  sebaga imana  diu ra i kan  di  bawah in i :  

1. Bahwa berdasarkan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  21 

Tahun  1992,  bentuk  badan  hukum  Bank  Rakyat  

Indones ia  (BRl )  te l ah  berubah  menjad i  

" Perusahaan  Perseroan  (PERSERO)" .  Dengan 

demik ian  sega la  hak  dan  kewaj i ban  ser ta  

kekayaan  BRl  bera l i h  kepada  keten tuan  

Perusahaan  Perseroan  (PERSERO);  

2. Bahwa  Perusahaan  Perseroan  berdasarkan  UURl  

No.  19  Tahun  2009  ten tang  Badan  Usaha  Mi l i k  

Negara  Pasa l  1  ayat  (2 )  adalah  BUMN yang  

berben tuk  Perseroan  Terba tas  (PT)  yang  

modalnya  te rbag i  da lam saham yang  se lu ruh  atau  

pal i ng  sed ik i t  51% ( l ima  pu luh  satu  persen)  

dimi l i k i  o leh  Negara  Republ i k  Indones ia  yang  

tu j uan  utamanya  mengeja r  keuntungan .  Maka 

sega la  keten tuan  ten tang  Perseroan  Terbatas  

(ba i k  yang  dia tu r  da lam UURI  No.  1 Tahun  1995  

ten tang  Perseroan  Terba tas  yang  kemudian  

diubah  menjad i  UURI  No.  40  Tahun  2007  ten tang  

Perseroan  Terbatas )  juga  ber laku  bagi  PT.  

PERSERO, hal  mana tegas  disebu tkan  dalam Pasa l  

11  UURI  No.  19  Tahun  2009  ten tang  Badan  Usaha  

Mi l i k  Negara  (BUMN)  yang  buny inya :  "Terhadap  

persero  ber laku  sega la  keten tuan  dan  pr ins i p -

pr ins i p  yang  ber laku  bagi  Perseroan  Terba tas  

sebaga imana  dia tu r  da lam Undang- undang  Nomor  1  

Tahun  1995  ten tang  Perseroan  Terba tas "  yang  

sekarang  diubah  menjad i  Undang- Undang Republ i k  

Hal .  19 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
PK/Pdt /2010
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Indones ia  Nomor  40  Tahun  2007  ten tang  

Perseroan  Terbatas ;  

3. Bahwa  pada  Pasal  7  ayat  (6 )  Undang- Undang  

Republ i k  Indones ia  Nomor  40 Tahun  2007  ten tang  

Perseroan  Terba tas  menetapkan  bahwa  "apab l l a  

pemegang  saham  kurang  dar i  2  (dua)  orang  

(hanya  te rd i r i  dar i  mi l i k  satu  pemegang  saham 

sa ja )  ,  maka  pemegang  saham  te rsebu t  

ber tanggung  jawab  secara  pr ibad i  atas  sega la  

per i ka tan  dan kerug ian  perseroan" .  Akan te tap i  

per tanggung  jawaban  secara  pr ibad i  te rsebu t ,  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  7  ayat  (6 ) ,  

t i dak  ber laku  bagi  PERSERO  yang  se lu ruh  

sahamnya  d imi l i k i  o lah  negara .  Demik ian  

di te rangkan  dalam  Pasa l  7  ayat  (7 )  dar i  

Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  40 

Tahun  2007  ten tang  Perseroan  Terba tas .  Dengan  

kata  la i n ,  negara  t i dak  ber tanggung  jawab  

secara  pr ibad i  atas  kerug ian  PERSEROAN 

seka l i pun  negara  sebaga i  pemegang  saham 

tungga l ;  

B.  Mengenai  s ta tus  piu tang  PT.  BRI  (PERSERO) sebaga i  BUMN.  

4. Bahwa  da lam  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  te r t angga l  15  Ju l i  2008  Reg.  No.  543  

K/Pdt /2007  te l ah  sa lah  dalam  menerapkan  sta tus  

piu tang  dar i  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (PERSERO) 

Cabang  Jombang  sebaga i  perwak i l an  dar i  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  (PERSERO)  dika i t k an  dengan  

sta tus  hukumnya sebaga i  BUMN, sebaga imana  te ru ra i  

d ibawah in i :  

1. Bahwa judex  fac t i  da lam  per t imbangannya  t i dak  

memperhat i kan  pera tu ran  hukum  te rka i t  dengan  

har ta  kekayaan  negara ,  bahwa hutang  PERSEROAN 

ada lah  bukan  hutang  negara ,  secara  akont ra r i o ,  

maka piu tang  PERSEROAN bukan  p iu tang  negara ;  

2. Bahwa  berdasarkan  Undang- undang  Republ i k  

Hal .  20 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
PK/Pdt /2010
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Indones ia  Nomor  19  Tahun  2003  ten tang  Badan 

Usaha  Mi l i k  Negara  (BUMN),  Pasa l  4  ayat  (1 )  

menyatakan  Modal  BUMN adalah  berasa l  dar i  

"kekayaan  negara  yang  dip i sahkan" ,  kemudian  

dika i t k an  dengan  Pasa l  11  yang  mengatur  

ten tang  " Terhadap  persero  ber laku  sega la  

keten tuan  dan  pr ins i p - pr ins i p  yang  ber l aku  

bag i  Perseroan  Terba tas  sebaga imana  dia tu r  

da lam Undang- Undang Republ i k  Indones ia  Nomor  1  

Tahun  1995  ten tang  Perseroan  Terba tas  jo .  

Undang- undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  40  

Tahun  2007  ten tang  Perseroan  Terba tas  dan  

Pasal  11  yang  mengatur  maksud  dan  tu juan  

persero  ya i t u  untuk  mengeja r  keuntungan  guna  

meningka tkan  ni l a i  perusahaan " ,  maka  dapat  

d i ta r i k  kes impu lan  bahwa  ket i ka  negara  iku t  

te r j un  dalam  usaha  berbentuk  BUMN  (ba i k  

Persero  maupun  Per jan ) ,  maka  secara  sukare la  

negara  te lah  menundukkan  di r i n ya  te rhadap  

pengatu ran  hukum dalam  ranah  perda ta  (p r i v a t )  

dan  melepaskan  di r i n ya  dar i  pengatu ran  hukum 

pub l i k  te ru tama  te rka i t  dengan  sumber  modal ,  

keuntungan  dan  kerug ian ,  ser ta  per i ka tan  

dengan Pihak :  Ket iga  beser ta  ak iba tnya ;  

3. Bahwa  rez im  pemisahan  har ta  kekayaan  negara  

dar i  har ta  persero  (BUMN)  d ika i t k an  dengan  

beberapa  bele id ,  d ian ta ra  Fatwa  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia  No.  WKMA/Yud/V l l l / 2 006  

te r t angga l  16  Agustus  2006  ten tang  Pemisahan  

Kekayaan  BUMN dar i  kekayaan  negara ,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  33 Tahun  2006  ten tang  Perubahan  

atas   Pera tu ran  Pemer in tah  No.  14  Tahun  2005  

ten tang  Tata  Cara  Penghapusan  Piu tang  

Negara /Daerah ,  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  

Nomor  87/PMK.0712006  ten tang  Pengurusan  

Piu tang  Perusahaan  Negara /Daerah ;  

Hal .  21 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
PK/Pdt /2010
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa  dar i  beberapa  bele id  seper t i  yang  

disebu tkan  pada  angka  (3)  d i  atas ,  yang  

dimaksud  dengan  dip i sahkan  ada lah  "pemisahan  

kekayaan  negara  dar i  Anggaran  Pendapatan  dan  

Belan ja  (APBN)  untuk  d i j ad i kan  penyer taan  

modal  negara  pada  BUMN.  Selan ju t nya  pembinaan  

dan  penge lo l aannya  t i dak  lag i  d idasarkan  pada  

s is t em  APBN”,  namun  pembinaan  dan 

pengge lo laannya  d idasarkan  pada  pr ins i p -

pr ins i p  perusahaan  yang  sehat .  

Sementara  i t u ,  da lam  kerangka  mekanisme  korporas i ,  

pemer in tah  (negara )  se laku  pemi l i k - pemi l i k  saham pada  

BUMN yang  diwak i l i  o leh  Menter i  Negara  BUMN (dan  atau  

Menter i  Keuangan  untuk  BUMN Perbankan)  merupakan  

bag ian  dar i   Rapat  Umum Pemegang  saham  (RUPS),  

seh ingga  dalam  set i ap  pengambi l an  keputusan  atas  

keb i j a kan  BUMN,  te rmasuk  dalam  penghapusan  piu tang  

BUMN harus  te r l eb i h  dahu lu  mempero leh   perse tu j uan  

RUPS;

5. Bahwa ura ian - ura ian  dalam  angka  (1 ) ,  (2 ) ,  (3 )  

dan  (4 )  d i  atas  maka preseden  yang  d ikemukakan  

oleh  Para  Pemohon Penin jauan  (PK)  bahwa piu tang  

BUMN ba ik  da lam bentuk  Persero  dan atau  Per jan ,  

t i dak  dapat  kemudian  d ika tego r i k an  sebaga i  

p iu tang  negara  ada lah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;

Bahwa  sta tus  hukum  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

(PERSERO)  adalah  sebaga i  perusahaan  persero ,  maka 

dalam hal  s ta tus  kepemi l i k an  dan  penye lesa ian  p iu tang  

yang  dimi l i k i   o leh  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

(PERSERO)  ada lah  mi l i k  perusahaan  i t u  send i r i  dan  

t i dak  ser ta  merta  berubah  menjad i  p iu tang  negara  yang  

tunduk  pada  Undang- undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  49 

Prp  Tahun  1960,  mela inkan  kepada  mekanisme perusahaan  

yang  dia tu r  da lam  dalam  Undang- undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  1  Tahun  1995  ten tang  Perseroan  

Hal .  22 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
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Terbatas  jo .  Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

40  Tahun  2007  ten tang  Perseroan  Terba tas  dengan  

memperhat i kan  dan  meru juk  pada  Fatwa  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia  Nomor  WKMA/Yud/VI I I / 1 2006  

te r t angga l  16 Agustus  2006  ten tang  Pemisahan  Kekayaan  

BUMN dar i  kekayaan  negara ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

33  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  14  Tahun  2005  ten tang  Tata  Cara  

Penghapusan  Piu tang  Negara /Daerah ,  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan  No.  87/PMK.97 /2006  ten tang  Pengurusan  

Piu tang  Perusahaan  negara  /  Daerah.  

C.  Mengena i  kewenangan  PUPN dengan  penye lesa ian  piu tang  PT.  

BRI  (PERSRO).

5.  Bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

te r t angga l  15  Ju l i  2008  Reg.  No.  543  K/Pdt / 2007  te lah  

sa lah  dalam  menerapkan  "kewenangan"  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  negara  (PUPN)  dalam  penye lesa ian  utang  dar i  PT.  

Bank  Rakyat  Indones ia  (PERSERO)  Cabang  Jombang  sebaga i  

perwak i l an  dar i  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (PERSERO),  

sebaga imana  diu ra i kan  d i  bawah in i  :  

1. Bahwa  wewenang  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  

(PUPN)  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  10  dan  

Pasal  I I  Undang- Undang Republ i k  Indones ia  Nomor  

49  Prp  Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  pada  pokoknya  adalah  untuk  

menagih  dan mengeksekus i  p iu tang  negara ;  

2. Bahwa oleh  karena  Bank  Rakyat  Indones ia  (BRl )  

sete lah  dike lua rkannya  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

21  Tahun  1992  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  52  

Tahun  1999  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  48 

Tahun  2003,  sudah  berubah  sta tus  hukumnya  

menjad i  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (PERSERO),  

maka kedudukan  negara  Republ i k  Indones ia  ada lah  

sebaga i  PEMEGANG SAHAM dar i  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (PERSERO).  Dan sek i ranya  satu - satunya  

pemegang  saham hanya  negara  Republ i k  Indones ia  

Hal .  23 dar i  20 hal .  Put .  No.  671 
PK/Pdt /2010
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Cq.  Menter i  Keuangan,  sebaga imana  dikemukan  di  

atas ,  maka  hak  dan  kewaj i ban  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (pERSERO),  t i dak  merupakan  hak  dan  

kewaj i ban  negara .  Piu tang  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (PESERO)  bukan  menjad i  p iu tang  

negara ,  maka PUPN " t i dak  mempunya i  kewenangan"  

lag i  da lam  menangan i  p iu tang  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (PERSERO) te rsebu t ;  

3. Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t  da lam  huru f  A 

dan  B d i  atas ,  maka  sega la  t i ndak  PUPN dalam 

perkara  in i ,  yang  menggunakan  kewenangannya  

berdasarkan  Pasal  10 dan Pasa l  11 Undang- Undang  

Republ i k  Indones ia  Nomor  49  Prp  Tahun  1960  

ten tang  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  adalah  

" t i ndakan /pe rbua tan  yang  t i dak  berdasarkan  

hukum";  

4. Bahwa piu tang - piu tang  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  

(PERSERO) yang  mengalami  "k red i t  macet " ,  t i dak  

mungkin  lag i  penag ihan  dan  penye lesa iannya  

mela lu i  PUPN,  menginga t  p iu tang  te rsebu t  

merupakan  piu tang  suatu  peru- sahaan  perseroan ,  

maka harus  dise lesa i kan  dengan  hukum acara  yang  

ber l aku ;  

5. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  sega la  penetapan  jumlah  p iu tang .  

Peny i t aan  dan  pele l angan  obyek  sengketa  in i  

d i l akukan  oleh  badan  yang  t i dak  memi l i k i  

kewenangan  untuk  i t u ,  maka  berak iba t  "ba ta l  

demi  hukum",  seh ingga  harus  dipu l i h kan  kepada  

kedudukannya  semula  dan  o leh  karenanya  hal  in i  

Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  (PK) ,  H.  

DJAMALUDIN  MALIK  juga  disebu t  H.  JAMALUDIN 

MALIQ,  MUNTINAH juga  d isebu t  HAJAH MUNTIANA,  

dan  MASITAH juga  disebu t  BOK MASTURAH,  mohon 

perha t i an  dar i  Mahkamah Agung;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  pen in j auan  
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kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

mengenai  a lasan- alasan  ke  1 s /d  5 :

Bahwa alasan- alasan  permohonan  penin jauan  kembal i  dar i  

Pemohon Penin jauan  Kembal i   t i dak  dapat  d ibenarkan  karena  

t i dak  te rdapa t  kekh i l a f an  nyata  dalam putusan  judex  ju r i s ,  

lag ipu l a  alasan- a lasan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  hanya  

merupakan  pengu langan  fak ta  yang  bukan  wewenang  maje l i s  

pen in jauan  kembal i  ;

Bahwa  pele l angan  atas  barang- barang  mi l i k  Penggugat  

sudah  sesua i  dengan  prosedur ,  karena  Penggugat  send i r i  yang  

la l a i  membayar  utangnya  ;

Bahwa se la i n  i t u  alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  te rmasuk  

dalam  sa lah  satu  a lasan  permohonan  pen in jauan  kembal i  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  Pasa l  67  a  s/d  f  Undang-

Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  yang  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan Undang- Undang No.  3 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

maka  permohonan  pen in jauan  kembal i  yang  d ia jukan  oleh  H.  

DJAMALUDIN  MALIK,  juga  disebu t  H.  JAMALUDIN  MALIQ,  dan 

kawan- kawan ada lah  t i dak  bera lasan ,  

karenanya  harus  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa karena  permohonan  pen in jauan  kembal i  

d i t o l ak ,  maka  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d ihukum  untuk  

membayar  biaya  dalam pemer iksaan  penin jauan  kembal i  ;  

Memperhat i kan  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009,  

Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang  No 5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang No.  3 Tahun 2009 ser ta  pera tu ran   la i n  

yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i   Para  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  :  1.  H.  DJAMALUDIN MALIK,  juga  

disebu t  H.  JAMALUDIN MALIQ,  2.  MUNTIANI  juga  disebu t  HAJAH 

MUNTIANA   dan  3.  MASITAH,  juga  disebu t  BOK MASTURAH, 
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te rsebu t  ;

Menghukum  Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam pemer iksaan  penin jauan  kembal i  

in i  sebesar  Rp.2 .500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam   rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada har i  Rabu tangga l  16 Februar i  2011 oleh  

DR.  HARIFIN  A.  TUMPA,SH. ,MH. ,Hak im  Agung  yang  d i t e t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah  Agung   sebaga i   Ketua  Maje l i s ,  

PROF.DR.H.  MUCHSIN,SH  dan  I  MADE TARA,SH. ,  Hakim- hak im  

Agung  sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  da lam  s idang  te rbuka  

untuk  umum pada  har i  i t u  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  

Anggota - anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  o leh  PRI  PAMBUDI 

TEGUH,SH. ,MH. ,  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  

o leh  kedua  belah  p ihak .   

Anggota - Anggota  ,  

K  e  t   u  a ,

       Ttd .  

Ttd .

 I  MADE  TARA,SH.  

DR.  HARIFIN  A.  TUMPA,SH. ,MH.

 

Biaya- biaya  :  
Pani te ra  Penggant i ,

1. Metera i  ……………………..……  Rp        6.000 , -  
Ttd .

2. R e  d  a  k  s  i  ……………………..  Rp       5.000 , -  PRI  
PAMBUDI TEGUH,SH.MH

3. Admin is t r a s i  penin j auan  kembal i  Rp 2.489 .000 , -
                       Jumlah  ……………… Rp 2.500 .000 , -         
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Oleh  karena  Hakim  Agung  Prof .  DR.  H.  Muchs in ,  SH sebaga i  
Anggota  /  Pembaca I  te l ah  meningga l  dun ia  pada har i  Minggu,  
tangga l  04  September  2011,  maka putusan  in i  d i t anda tangan i  
o leh  Ketua  Maje l i s  /  Pembaca  I l I  DR.  H.  Har i f i n  A.  Tumpa,  
SH. ,MH.  dan Hakim Agung /Pembaca I I   I  Made Tara ,SH .

             Jakar ta  ,  26  
September  2011, -

  
Ketua  Mahkamah Agung Rl  ,  
  
  
Ttd .

  
DR.  H.  HARlFIN  A.  TUMPA, SH. ,  MH 

Untuk  Sal inan
MAHKAMAH AGUNG R. I

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata ,

SOEROSO ONO,SH. ,MH. ,
Nip  .  040 044 809
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