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KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang 
penulis mengucap syukur kepadaNya, karena atas berkat dan 
rahmatNya serta berkat doa restu Ibu dan Bapak, apa yang 
penulis cita-citakan, akhirnya tercapai juga, yaitu dengan 
selesainya study dibidang iliuu huinun pada 7akultas viz1cn 
Universitas Airlangga di Surabaya.

Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini, tidak lain 
adalah untuk memenuhi tu^.s-tu^as dan persyar̂ t.-in ya.io *"i- 
tentukan didalam kurikulum di Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, untuk mencapai ^elar keaarjanaan dibidang î nri 
hukum.

Dengan sendirinya penyusunan skripsi ini, jauh dari 
sempuma, karena kurangnya pengetahuan yang penulis miliki 
bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan hukum yang demi
kian luasnya.

Bahan-bahan skripsi ini, penulis peroleh dan atas 
bantuan sepenuhnya dari kantor liota Madya Surabaya dan 
Pengadilan Negeri di Surabaya. Skripsi ini dapat tersusun 
berkat bantuan dari Bapak-bapak dari instansi-instansi 
pemerintah tesebut diatas, Bapak Notaris Anwar Mahayudin 

Ibu Hotma Hii&hap S.H serta teman-teman penulis yang tak 
dapat disebut satu-persatu, dan mendapat bimbingan sepenuh-

ii
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nya dari Guru Besar Bapak Prof. J.Hardjawidjaja S.H, serta 
Bapak R.Soetojo rrawirohamidjojo S.H dan Ibu Moerdiati 
Soebagyo S.H.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dan 
Ibu-ibu serta teman-teman penulis, sebagaimana tersebut 
diatas, dan terutama rasa terima kasih yang sebesar-besar- 
nya ini, panulis tujukan pada lbu dan Bapak yang telah 
dengan susah payah mengasuh, membimbing, mendidik dan raem- 
beayai study penulis hingga selesai, dan mudah-mudahan 
dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal dan 
budi baik tersebut.
Amien,

Surabaya, 12 Mei 1975. Penulis*

iii
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**ENDAHULTJAN

Penyusunan skripsi ini, ditujukan untuk melengkapi 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam kurikulum 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalara ilmu hukum dari 
Fakultas Hukum Univeraitas Airlangga.

Penulis memilih judul "Perjanjian-perjanjian yang ber- 
sifat privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah" ini 
karena ingin mengetahui bagaimana caranya, kalau perjanjian 
yang bersifat privaat rechtelijk itu dibuat dengan pemerintah 
yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan perjanjian-per- 
janjian pada urrrumnya.

Skripsi ini adalah tentang perjanjian, dan penulis mem- 
batasi diri hanya mengupas perjanjian-perjanjian yang ber
sifat privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, yaitu 
perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara warga negara 
tpersoon) atau badan hukum dan negara dengan bagian-bagian 
nya, kalau mereka bertindak sebagai orang sipil.
Bila negara dengan bagian-bagiannya hendak membuat per
janjian dengan warga negara dalam hal negara dengan bagian 
bagiannya bertindak sebagai orang sipil, bukan sebagai 
penguasa, perjanjiannya disebut perjanjian privaatrechtelijk. 
Sifat privaat rechtelijk itu ditunjukkan dalam "bilamana 
negara dan bagian-bagiannya bertindak sebagai orang sipil".

iv
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Sedangkan bila negara dengan bagian-bagiannya hendak 
membuat perjanjian dengan warga negara dalam hal kedudukan 
nya sebagai penguasa yang mengatur ketertiban umum, per- 
janjiannya disebut perjanjian publiek rechtelijk. Sifat 
publiek rechtelijknya itu ditunjukkan dalam "bilamana 
negara dan bagian-bagiannya bertindak sebagai penguasa yang 
mengatur ketertiban umum".
Misalnya: pemerintah yang mengatur dalam pemberian izin

bangunan, Izin H,0 pada pendirian sebuah pabrik 
dan sebagainya.

Perjanjian-perjanjian privaat rechtelijk adalah perjanjian 
perjanjian pada umumnya yaitu semua bentuk perjanjian yang 
dibuat berdasar B.W yang dilakukan oleh orang sipil atau 
yang bertindak sebagai orang sipil.
Sebagaimana diketahui, menurut pasal 1313 B.W dikatakan 
bahwas suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih. Hanya saja bila negara dan 
bagian-bagiannya hendak membuat perjanjian, selain harus 
didasarkan pada B.W, juga didasarkan pada W.v.Ji, I.C.W,
I.B.W, A.V serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku 
untuk Itu.
Cara pelaksanaan pembuatan perjanjiannya, pihak warga 
negara(persoonj atau badan hukum narus mengikuti aturan- 
aturan yang ditetapkan oleh pemerintah* Menyimpang dari

v
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itu perjanjian tidak akan dapat terlaksana atau batal* 
Didalam tindakan pemerintah untuk membuat perjanjian, se- 
bagian besar dilakukan dengan suatu badan hukum. Hisalnya 
Perseroan Terbatas(I*.T J harus memenuhi syarat-syarat pen- 
diriannya, yang diatur dalam bagian ks 3 buku X W.v.K,
Hanya dalam sewa menyewa rumah/1anah milik negara, atau 
jual beli dalam jumlah kecil yang bernilai kurang dari 2 
juta rupiah, kebanyakan dilakukan dengan perseorangan atau 
pion dengan badan hukum.

Khusus dalam hal negara/pemerintah membuat perjanjian 
untuk melakukan penjualan, yang dijual dalam hal ini me- 
liputi barang-barang bergerak dan tidak.^bergerak, milik 
negara. Dalam I.O.W disebutkan, barang-barang bergerak 
yang boleh dijual, misalaya:
- hasil bumi, kerajinan yang merupakan milik negara harus 
dijual dihadapan umum/lelang, kecuali dalam hal dianggap 
perlu bagi kepentingan negara, dapat dijual dibawah 
tangan (pasal 12 I*C.W).

- benda-benda yang karena alasan-alasan yang mendesak, di
jual pada pihak ke III, walaupun merupakan barang-barang 
yang berguna bagi pemerintah (pasal 13 I,C*WJ,

- barang-barang bergerak lainnya yang menjadi milik mutlak 
negara, penjualannya dianggap perlu untuk kepentingan 
negara, harus dijual dihadapan umum/lelang, kecuali dalam 
hal-hal istimewa (pasal 14 I.C.WJ.

vi
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Sedangkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak 
menurut pasal 8 ayat 1,2 Keputusan Presiden nomor 17 tahun 
1974 adalah:
ayat 1: barang-barang bergerak railik negara hanya dapat di- 

jual jika sudah dinyatakan dihapuskan karena alasan 
alasan lain, satu dan lain sesuai dengan peraturan 
peraturan yang berlaku. 

ayat 2: barang-barang tak bergerak milik negara sepanjang 
tidak diatUr lain, hanya dapat dijual/dipindah 
tangankan setelah mendapat persetujuan Menteri 
Keuangan.

Sebagaimana diatur dalara I.C.W, A.V, Keputusan Presiden 
nomor 17 tahun 1974 tentang pedoraan pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara tahun dinas 1974/1975, pe
laksanaan perjanjian dilakukan dengan lelang. Perjanjian 
perjanjian yang memerlukan lelang, misalnya: 
perjanjian jual beliCdalam hal ini disebut kontrak), kontrak 
dengan pemborong.
Perjanjian-perjanjian yang tidak memerlukan lelang, misal 
nya: perjanjian sewa menyewa,

Jadi perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat 
rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini mempunyai ciri 
ciri khusus yaitu mengenai:
- para pihaknya.
- prosedure pelaksanaannya.

vii
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- bentuk perjanjiannya.
- dasar hukumnya.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk membandingkan 
cara-cara pelaksanaan antara perjanjian-perjanjian yang di
buat oleh warga negaralpersoon) atau badan hukum sesamanya 
dengan cara-cara pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh 
warga negara(persoon) atau badan hukum dengan pemerintah.

Akhirnya, dengan sendirinya penulisan skripsi ini 
jauh dari sempurna karena kurangnya pengetahuan yang penulis 
miliki, bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan hukum 
yang demikian luasnya. Karena itu penulis, bersedia me- 
nerima kritik-kritik yang bersifat membangun.

Surabaya, 12 Mei 1975, Penulis
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1

BAB I
TENTANG PERJANJIAfl-PERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT 
RECHTELIJK;

a. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA TJHUMNYA.,
Sebelum penulis membahas tentang apa yang dimaksud 

dengan perjanjian yang bersifat privaat rechtelijk, penulis 
akan meninjau terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud 
dengan hukum.

Menurut pendapat M*H Tirtaamidjaja, hukum adalah: 
semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah 
laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan 
anoaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan- 
aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta. 
Misalaya:corang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda 

dan sebagainya. 1).
Untuk adanya suatu ketertiban dalam masyarakat, maka 

aturan-aturan yang demikian tadi harus ada dalam pergaulan 
hidup manusia. Sebagaimana diketahui tiap-tiap anggauta 
masyarakat itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu 
sama lain saling bersamaan atau saling bertentangan karena 
masing-m^sing hendak membela kepentingannya dengan cara 
yang sebaik-baiknya. Maka kemungkinan akan selalu ada ter- 
jadinya bentrokan satu sama lain yang akan membahayakan

Oatatan: -u.w.n Tirtaamidjaja, Pokok-pokok hukum perniaga- 
an, penerbit Djambatan, percetakan Masa Baru 
Bandung, Cetakan II - halaman 1.
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ketertiban, keamana dan keselamatan masyarakat. Untuk meng- 
hindarkan terjadinya bentrokan itu, perlu a&anya suatu atur- 
an yang harua ditaati yaitu hukum.
Hukum itu menurut sifatnya, dibedakan atas 2 jenis, yaitu;
a. Hukum publik (Publiek recht).
b. Hukum perdata (Privaat recht).
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara negara dengan negara, negara dengan bagian- 
bagiannya dan negara dengan warga negaranya.
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang atau warga negara sesamanya serta antara 
warga negara disatu fihak dan negara dengan bagian-bagian 
nya dilain fihak, kalau mereka bertindak sebagai orang sipil. 
Misalnya: apabila negara hendak membeli sesuatu barang dari 

*egara, untuk kepentingan negara*
Dalamiskripsi ini, yang penulis tinjau adalah mengenai 

hukum perjanjian, jadi dibidang hukum perdata. Hukum per- 
janjian ini diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek(B.W) 
yaitu tentang perikatan. Walaupun sekarang dinegara asal- 
nya(Nederland) susunan B.W mengalami banyak perubahan, bu
ku III B.W ini akan diatur dalam buku VI yang mengatur per
ikatan pada umumnya, tapi di Indonesia walaupun saat ini 
dalam suasana kodifikasi hukum Nasional, hukum perjanjian 
tidak mengalami perubahan. Hukum perjanjian itu dianggap 
hukum yang paling penting, karena paling banyak diperlu-
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3

kan dalftm sehari-hari. Sedangkan perjanjian yang paling 
banyak kita perlukan sehari-hari adalah perjanjian dalam 
jual-beli, sewa menyewa.
Pengertian perjanjian.

Sekarang sampailah penulisan karangan ini pada pengerti- 
an perjanjian. Apakah arti dari perjanjian?
Perjanjian itu disebut juga persetujuan, karena kedua fihak 
itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi arti dari perjanji
an adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih 
(pasal 1313 B.W).

Oleh Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal. 1).
Iatilah "sesuatu hal11 ini, biasanya para sarjana menyebut- 
nya dengan istilah “prestasi11 atau dalam bahasa Belandanya 
disebut dengan istilah "Onderwerp".

Dari perjanjian, akan menimbulkan perikatan.
Perikatan diartikan sebagai suatu perhuhungan hukum antara 
dua orang atau dua fihak berdasarkan mana fihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari fihak yang lain, yang ber
kewajiban memaiuhi tuntutan itu.
Pihak yang mennntut prestasi disebut kreditur, sedangkan 
fihak yang harus melakukan prestasi disebut debitur.

Catatan: 1). Subekti - Hukum perjanjian, Penerbit P.T 
Pembimbing Masa Djakarta, Cetakan III- 
halaman 1.
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4

ferhubungan antara kreditur dan debitur adalah suatu perk 
hubungan hukum, ini berarti bahwa hak si kreditur dijamin 
oleh hukum apabila prestasi tidak dipenuhi oleh debitur 
sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur dapat 
menuntutnya dimuka hakim. Tetapi tidak semua perjanjian me
rupakan perikatan.
Misalnya: seseorang berjanji kepada orang lain, mengajak 

untuk menonton film, kemudian batal. Pada umum- 
nya janji yang demikian ini tidak menciptakan 
suatu perikatan*

Apakah isi dari perikatan?
Isinya adalah keharusan dari fihak debitur untuk berbuat 
dengan cara tertentu terhadap kreditur, untuk memenuhi apa 
yang telah diperjanjikan, perbuatan tertentu inilah yang 
disebut prestasi.

Tujuan diadakannya perikatan adalah(pasal 1234 B.W):
1. untuk memberikan sesuatu.

Misalnyas perjanjian jual-beli, sewa menyewa.
2. untuk berbuat sesuatu.

Misalnya: perjanjian perburuhan.
3. untuk tidak ?be»buat sesuatu.

Misalnya: perjanjian untmk tidak mendirikan suatu per- 
usahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang 
lain,

Suatu perjanjian itu dianggap sah apabila memenuhi beberapa
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5

syarat(pasal 1320 B.W) yaitu:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2* kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. tentang sesuatu hal yang tertentu.
4. suatu sebab yang halal.
Menyimpang dari syarat-syarat ini suatu perjanjian itu batal 
(nietig) atau dapat dibatalkan(vernietigbaar).

Ditahun ly47, Opstal mengatakan:
Suatu perikatan itu sah, bilamana pelaksanaan prestasi itu 
dimungkinkan. Misalnya: menyuruh seseorang yang buta warna 
untuk melukis lukisan yang berwarna, ini tidak mungkin. 
î endapat sekarang, perikatan itu sah bila prestasi itu di- 
raungkinkan. Kemudian dikatakan lagi oleh Opstal, bahwa 
prestasi itu harus halal. *ada masa sekarang jpstru syarat 
yang deraikian itu tidaklah benar, karena ada perikatan yang 
sempurna dimana suatu prestasi yang tidak diizinkan. 
Misalnya: suatu persetujuan dimana kewajiban untuk mem-

prestir itu pada saat terjadinya persetujuan itu 
dibolehkan atau diizinkan, tapi kemudian pada 
saat akan dipenuhinya prestasi itu, benda itu 
merupakan suatu larangan. 1).

Jadi penuntutan untuk pemenuhan prestasi dari perikatan 
itu tidaklah dapat dilakukan, tetapi ada kemungkinan untuk 
membubarkan atau membatalkan persetujuan itu karena adanya 
wan prestasi, dan dapat dituntut pengg*ntian rugi lalu di-

Cat at an: 1 j.Soetojo jfrawirohamidjo jo R. - ituliah Hukum Per
ikatan tahun 1973.
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6

ajukan alasan bahwa wan prestasi itu karena terjadi overmacht. 
Oleh karenanya lalu tidak ada perikatan, setidak-tidaknya 
bukan perikatan yang dikehendaki oleh persetujuan,
Sebagaimana disebutkan dalain pasal 1335 B.W yaitu suatu 
persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena se
suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai ke
kuatan,

Sumber-sumber perikatan,
rasal 1233 B,W menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan 

dilahirkan karena persetujuan dan karena Undgng-Undang,
Jadi perjanjian adalah amber perikatan, diaamping sumber 
lainnya. rerikatan yang dilahirkan dari perjanjian, misal
nya jual-beli. Sedangkan perikatan yang dilahirkan dari 
Undang-Undang* misalnya; kewajiban seorang anak untuk 
iaemberi naXkah atau keperluan hidup terhadap ayahnya yang 
melarat (pasal 463 B,WJ.
Perikatan karena Undang-Undang(pasal 13t>3 B.W; masih di- 
bedakan lagi menjadi;
a. Perikatan karena Undang-Undang saja,
b, perikatan karena perbuatan manusia, yaitu:

-perbuatan yang rechmatige, misal pasal 651, 1354 dan
1359 B.W.
-perbuatan yang onreohtmatigedaad, misal pasal 1365 B.w. 

Adanya pembedaan perikatan yang bersumber pada persetujuan 
dan perikatan yang bersumber pada Undang-Undang, ditinjau
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7

oleh beberapa penulis, antara lain oleh Diphuis, Asser dan 
Suyling yang mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada per- 
bedaan antara kedua perikatan tersebut, sebab semua per
ikatan meskipun yang bersumber pada persetujuan, pada 
hakekatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena 
diakui olen Undang-Undang dan karena mendapat sanksi dari 
TJndang-Undang. 1).

Pendapat penulis-penulis tua, mengatakan bahwa pem- 
bedaan tersebut tidak tepat. Tapi oleh penulis-penulis 
yang lebih muda seperti: Losecaat- vermeer, hol'mann-Opstal 
mengatalcan bahwa ada perbedaan antara perikatan yang ber
sumber pftda ^arseiiujdan aan yang bersumuer pada Undang- 
undang.

Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, perikat- 
itu diciptakan secara langsung karena sesuatu keadaan ter
tentu, perbuatan tertentu dan memikulkgin suatu kewajiban 
dengan tidak menghiraukan kehendak atau persetujuan oleh 
orang yang harus memenuhi ny a.

Perikatan yang bersumber dari persetujuan, meskipun 
mendapat sanksi dari Undang-Undang, tetapi keharusan untuk 
memenuhi kewajiban barulah tercipta aetelah yang bersangkut- 
an yang harus memenuhinya memberikan persetujuannya.

Menurut Vollmar, Pittlo, Brion dan Meyers mengatakan 
bahwa tidak ada tegen stelling (pertentangan yang hakiki) 
antara persetujuan dan Undang-Undang sebagai sumber per-

Catatan: 1). Soetojo Prawirohamidjojo R. - Kuliah Hukum 
Perikatan tahun 1975.
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ikatan sebab akhirnya toh Undang-Undang yang memberikan 
sanksinya, meskipun yang menjadi sumbernya itu adalah per
setujuan,

Macam-macam perikatan.
Ada beberapa macam bentuk perikatan: 1).

a. perikatan bersyarat.
b. perikatan dengan ketetapan waktu.
c. perikatan alternatip.
d. perikatan tanggung menanggung(solider).
e. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
f. perikatan dengan ancaman hukuman.
ad. a* perikatan bersyarat adalah suatu perikatan dengan 
3yarat yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih 
akan datang dgn masih belum tentu akan ter jadi.
Misalnya: perikatan tentang kalau saya dapat lotre atau

undian harapan, saudara nanti akan saya belikan 
mobil.

ad. b, perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan 
didasarkan pada waktu yang telah ditetapkan.
Misalnya: perikatan tentang kalau saya menyewakan rumah

saya per 1 September 1974 sampai 1 September 1975. 
ad. c. periksknalternatip adalah perikatan dimana debitur 
diharuskan melaksanakan aatu atau lebih prestasi dan di
mana pemilihan prestasi dapat dilakukan oleh debitur/kredit- 
ur dengan ketentuan bahwa pelaksanaan suatu prestasi ber-

Catatan: 1). Subekti - Hukum Perjanjian, Penerbit P.T 
Pembimbing Masa Djakarta- Cetakan III- 
halaman 4.
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arti perikatan sudah dipenuhi(pasal 1272 B.W). 1).
Bila tidak diadakan pemilihan maka terjadi Contractbreuk 
(perjanjian pecah) dan demikian tidak terjadi perikatan. 
Misalnyas saya mempunyai tagihan pada si A, sebesar satu

juta rupiah, kemudian saya mengadakan perjanjian 
dengan si A, bahwa si A akan saya bebaskan dari 
hutangnya, apabila ia menyerahkan kuda-kudanya 
atau sapinya, sebanyak uang yang dihutangnya. 

ad. d. perikatan tanggung menanggung adalah perikatan di
mana salah satu fihak (debitur/krdditur) terdapat befcerapa 
orang. Bila debitur terdiri dari beberapa orang maka tiap- 
tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hu- 
tang, bilamana kreditur terdiri dari beberapa orang, maka 
tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hu
tang. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang 
debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya, demikian pula 
bila pembayaran dilakukan kepada salah seorang kreditur, 
membebaskan debitur terhadap kreditur-kreditur lainnya. 
hisalnya: perikatan dimana debiturnya terdiri atas A,B,

C,D mempunyai hutang pada Bank, sebanyak R 
Rp. 400.000,- Tiap-tiap debitur menanggung se
banyak, masing-masing hanya dapat ditagih untuk 
Bp. 100.000,- atau bila salah satu debitur znem- 
bayar lunas seluruh hutang, debitur lainnya be- 
bas dari tagihan kreditur.

Catatan: 1). Soetojo Prawirohamidjojo R. - Kuliah H^kum 
Perikatan tahun 1973.
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Bentuk perikatan ini dimaksudkan untuk membuat aman ke- 
dudukan seorang kreditur, karena bila seorang debitur tidak 
membayar, kreditur dapat menagih pada debitur lainnya* 
Perikatan ini dianggap tanggung menanggung bila dinyatakan 
dengan tegas ataupun ditetapkan oleh Undang-Undang*
Dalam perjanjian penanggunganlborg toohtj maka jika beberapa 
orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk 
hutang yang sama mereka itu masing-masing terikat untuk se
luruh hutanglpasal 1836 B*W).
ad. e, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat di
bagi, diatur dalam pasal 1296-1303 B*W,

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang pres- 
tasinya dapat dibagi-bagi secara seimbang dan tidak boleh 
mengurangi hakekat dari prestasi itu* Jadi setiap bagian 
prestasi yang diserahkan itu mempunyai arti.
Akibat hukum dari padanya; tiap-tiap kreditur hanyalah ber- 
hak menuntut pada debitur suatu bagian secara seimbang dari 
prestasi tersebut, dan masing-masing debitur hanya diwajib- 
kan memenuhi bagiannya.
Misalnya: perikatan tentang jual beli beras, penyerahan/ 

pengirimannya dapat dibagi-bagi secara seimbang 
sampai jumlah pembelian yang sebenarnya.

Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan dimana 
prestasinya tidak dapat dibagi-bagi secara physik, jadi se
tiap bagian prestasi itu tidak mempunyai arti*
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Bentuk perikatan ini dimaksudkan untuk menibuat aman ke- 
dudukan seorang kreditur, karena bila seorang debitur tidak 
membayar, kreditur dapat menagih. pada debitur lainnya, 
Perikatan ini dianggap tanggung menanggung bila dinyatakan 
dengan tegas ataupun ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dalam perjanjian penanggungan(borg tocht) maka jika beberapa 
orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk 
hutang yang sama mereka itu masing-masing terikat untuk se- 
luruh hutanglpasal 1836 B.W).
ad, e. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat di
bagi, diatur dalatfi pasal 1296-1303 B.W.

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang pres- 
tasinya dapat dibagi-bagi secara seimbang dan tidak boleh 
raengurangi hakekat dari prestasi itu. Jadi setiap bagian 
prestasi yang diserahkan itu mempunyai arti.
Akibat hukum dari padanya: tiap-tiap kreditur hanyalah ber- 
hak menuntut pada debitur suatu bagian secara seimbang dari 
prestasi tersebut, dan masing-masing debitur hanya diwajib- 
kan memenuhi bagiannya.
Misalnya: perikatan tentang jual beli beras, penyerahan/ 

pengirimannya dapat dibagi-bagi secara seimbang 
sampai jumlah pembelian yang sebenarnya,

Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan dimana 
prestasinya tidak dapat dibagi-bagi secara physik, jadi se
tiap bagian prestasi itu tidak mempunyai arti.
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Akibat hukum dari padanya: tiap-tiap kreditur adalah ber- 
hak untuk menuntut seluruh prostftsinya dari tiap-tiap debit 
ur sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi se- 
luruhnya*
Misalnya: perikatan tentang pembelian seekor kuda, maka

dalam hal ini, penyerahan tidak dapat dilakukan 
dengan menyerahkan sepotong-sepotong bagian badan 
nya kuda*

rerikatan itu dapat dibagi atau tidak hanyalah mempunyai 
art! bila dalara perikatan tersebut ada lebih dari satu 
orang debitur/kreditur.
ad* f, perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan 
yang mengandung ancaman hukuman, dengan pemberian jaminan 
pelaitsanaan perikatan, debitur diwajibkan melakukan se
suatu bila perikatannya tidak dipenuhi. jtenetapan ancaxnan 
hukuman itu dibuat dengan maksud sebagai pemberian ganti 
rugi yang diderita oleh si kreditur karena tidak dipenuhi- 
nya prestasi dan menjadi pendorong bagi debitur untuk me- 
menuhi kewajibannya. Perjanjian-perjanjian dengan ancaman 
hukumaiy'denc*a* biasanya ditetapkan hukuman yang sangat be
rat, bankan kadang-kadang terlampau berat.
Misalnya: perikatan tentang suatu perjanjian dengan seorang 

pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang ha
rus selesai pada 1 Juni ly?5, dengan ketentuan 
bahwa si pemborong akan didenda Rp. 150*00u,-
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tiap satu "bulan terlambat, sesud§h batas waktu yang telah 
ditentukan.

Didalam tiap-tiap persetujuan mengandung "beberapa un- 
sur yaitu: 1, Bssentialia yaitu bagian-bagian yang harus 

ada dari sesuatu persetujuan,
Misal: k&ta aepakat dari para pihak,

2. Naturalia yaitu bagian-bagian yang selalu 
ada dalam perjanjian kecuali bila para pihak 
secara tegas menghapuskannya,
Misal: dalam perjanjian jual-beli, kewajiban 

penjual untuk mengganti oacat-cacat 
yang tersembunyi.

3, Accidentalia yaitu bagian-bagian yang hanya 
ad§ bila para pihak secara tegas menambah- 
kannya,
Misal: kewajiban seorang penjual untuk men- 

jamin barang yang dijual itu baik. 
Untuk membuat sesuatu perjanjian pada umumnya tidak di- 
haruskan memakai bentuk tertentu, akan tetapi oleh Undang- 
Undang diwajibkan bahwa untuk perjanjian-perjanjian ter
tentu kadang-kadang diharuskan memakai akte. Dimana akte 
itu berfungsi sebagai alat bukti dan sebagai syarat untuk 
adanya perjanjian.
Perjanjian yang memerlukan akte sebagai syarat untuk sah- 
nya perjanjian, misalnya: Schenking, dading, pendirian
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suatu rerseroan Terbatas.
rerjanjian yang memerlukan akte sebagai alat bukti, misal
nya: perjanjian jual-beli rumah.

Sistim terbuka dan azas konsensualitas.
Hukum perjanjian menganut sistim terbuka itu berarti 

bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas dan 
peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu 
bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan 
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meng- 
adakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asal 
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 1).

Sistim terbuka mengandung azas kebebasan membuat per
janjian, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1338 ayat 1 BW 
yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebaigai Undang-Undang bagi mereka yang membuat- 
nya. Kata "semua" memberikan arti pada kita bahwa kita di- 
perbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa 
iftja dan perjanjian itu akan mengikat sebagai Undang-Undang 
bagi mereka yang membuatnya.
rasal-pasal dari hukum perjanjian hanya akan berlaku, apa
bila dan sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri 
dalam perjanjian yang kita adakan.

Oleh Subekti dikatakan bahwa memang tepat sekali nama 
hukum pelengkap bagi hukum perjanjian karena sungguh- 
sungguh pasal-pasal dari hukum perjanjian ini dapat di-

15
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katakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat se- 
oara tidak lengkap, dan memang blasanya orang yang meng- 
adakan perjanjian tidak mengatur aecara terperinci seraua 
persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Biasa 
nya mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok-pokok saja 
tidak raemikirkan soal-soal lainnya.

rerjanjian itu menganut sistim terbuka juga berarti 
bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Undang- 
Undang hanyalah merupakan perjanjian-perjanjian terfcenal 
saja, dalam jnasyarakgt Ipada waktu B*W dibuat. Karena dalam 
praktek banyak timbul macam-macam perjanjian dalam bentuk 
baru* Misal: perjanjian sewa-beli, yang merupakan suatu 
carapuran antara jual beli dan sewa menyewa,

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas, yaitu azas 
konsensualitas. Konsensualitas adalah kata yang berasal 
dari bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat,
Jadi azas konsensualitas itu berarti bahwa pada azasnya 
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak 
saat tercapainya kata sepakat, atau dengan kata lain per
janjian itu sudah dianggap sah apabila tercapai sepakat 
mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu 
forraalitas. Dalam praktek perjanjian itu sudah sah, itu 
berarti sudah mempunyai akibat hukum/perjanjian sudah 
mengikat bila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal- 
hal pokok dari perjanjian itu.
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Azas konsensualitas dicantumkan dalam pasal 1320 B.W yaitu 
tentang 4 syarat untuk sahnya perjanjian. Azas ini raem- 
punyai perkeoualian, dimana disamping 4 syarat tadi, masih 
diperlukan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa 
macam perjanjian yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 
dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak raenuruti 
bentuk cara-cara/formalitas tertentu.
Misalnya:- perjanjian penghibahan atas benda tak bergerak 

harus dilakukan dengan akte Notaris.
- perjanjian perdamaian harus diadakan secara ter- 
tulis.

Bilakah saat lahirnya perjanjian?
Dalam suatu masyarakat yang masih sederhana, untuk 

membuat perjanjian, mengadakan pertemuan, akan mudah di- 
ketahui saat lahirnya suatu perjanjian yaitu bila sudah 
ada persesuaian kehendak/kata sepakat antara kedua pihak. 
Tapi dalam masyarakat yang modern seperti sekarang ini, 
ukuran tersebut tak dapat dipertahankan lagi, sejak kita 
banya& menggunakan surat-surat/tilgram dalam mengadakan 
hubungan. Dalam ukuran sekarang, karena suatu perjanjian 
dilahirkan pada detik tercapainya sepakat, maka perjanji
an itu dilahirkan pada detik diterimanya suatu penawaran 
(offerten
lang menimbulkan persoalan, kapankah lahirnya suatu per
janjian? Apakan pada detik dikirimkannya surat atau pada
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detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan pe
nawaran?

Menurut ajaran yang saat ini diannt, lahirnya per
janjian dianggap pada saat dimana pihak yang melakukan 
penawaran menerima jawaban yang tercantum dalam surat ter
sebut. Kalau ia tidak membaca surat jawaban penawaran, Itu 
adalah atas tanggungannya sendiri. rerlunya kita mengetahui 
saat lanirnya suatu perjanjian, karena untuk menjaga pe
laksanaan perjanjian, bilamana terjadi suatu perubahan 
Undang-Undang atau peraturan yang mempengaruhi perjanjian 
itu.

Tentang dimanakah lahirnya suatu perjanjian, itu da
pat dilihat dari domisili pihak yang mengadakan penawaran. 
Tempat lahirnya perjanjian itu perlu kita ketahui, untuk 
menetapkan hukum mana yang akan berlaku, bilamana domisili 
kedua belah pihak berada ditempat yang berjauhan yang ber- 
lainan hukumnya, atau bilamana domisili kedua belah pihak 
itu berada. dinegara yang berlainan.

Jadi perjanjian pada umumnya itu seraua bentuk per-* 
janjian yang dibugt berdasar B.W, yang dilakukan oleh 
orang-orang sipil atau negara dengan bagian-bagiannya yang 
bertindak sebagai orang sipil. Sifat sipilnya itu menyebab- 
perjanjian itu disebut perjanjian privaat rechtelijk.
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b. PERJANJIAN-rERJANJIAN YANG BERSIPAT PRIVAAT RECHTELIJK 
DAN DIBUAT DENGAN PEMERINTAH.
Setelah penulis membahas tentang perjanjian pada umum 

nya atau disebut juga perjanjian privaat rechtelijk atau 
perjanjian yang bersifat privaat rechtelijk, maka sampai 
lah Pada pembahasan perjanjian-perjanjian yang bersifat 
privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah.
Siapakah yang dimaksud dengan pemerintah itu? Dalam hal ini 
tidak lain adalah negara dan bagian-bagiannya, yang biasa 
nya dilakukan oleh apa yang disebut ^instansi pemerintah".

Perjanjian-perjanjian yang bersifat privaatrechtelijk
*

dan dibuat dengan pemerintah adalah perjanjian-perjanjian 
yang dibuat antara warga negaratpersoonj atau badan hukum 
dan negara dengan bagian-bagiannya, kalau mereka bertindak 
sebagai orang sipil, bukan sebagai penguasa.
Misalnya: kontrak dengan pemborong, perjanjian jual-beli. 
Sifat privaat rechtelijk itu ditunjukkan dalam "bilamana 
negara dan bagian-bagiannya bertindak sebagai orang sipil". 
Hal ini dibedakan dengan tindakan pemerintah bila membuat 
perjanjian dengan warga negara(persoon) ataupun badan hukum 
dalam hal kedudukan pemerintah sebagai penguasa, yang meng
atur ketertiban umum. Perjanjiannya bersifat hukum publik 
atau perjanjian publiek rechtelijk. Sifat publik itu di
tunjukkan dalam "pemerintah sebagai penguasa yang mengatur
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ketertiban urnum'1.
Misalnya: pemerintah memberikan izin H.O pada pendirian 
aebuah pabrik.

Perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat rechtelijk
dan dibuat dengan pemerintah adalah perjanjian yang juga

i

menurut pengertian pasal 1313 B.W hanya saja dilakukan oleh 
warga negara(persoon) atau badan hukum dan negara dengan 
bagian-bagiannya yaitu instansi-instanai pemerintah, apa
bila mereka bertindak sebagai orang sipil. Pelaksanaannya 
tidak saja berdasar pada B.W, W.v.K, Undang-Undang Kepalit- 
an tetapi juga berdasar pada A.V, l.C.W, I.B.W serta per- 
aturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk Itu,
Cara pelaksanaan pembuatan perjanjiannya, pihak warga negara 
tpersoon; alau badan hukum harus mengikutl aturan-aturan 
yang ditetapkan oleh pemerintah, menyimpang dari itu, per
janjian tidak akan dapat terlaksana atau batal.

Para pihak yang membuat perjanjian antara lain yaitu: 
-warga negaratpersoon; harus meraenuhi syarat-syarat aeperti 
yang disebut dalam pasal 1320 B.W, yaitu tentang kecakapan 
untuk membuat perikatan. Apakah ia bekwaam atau tidak. 
-badan hukum harus memenuhi syarat-syarat pendiriannya 
yang diatur dalam bagian ke 3 buku I W.v.K.
Misal: Perseroan Terbatas.
-pemerintahinegara dan bagian-bagiannya; kalau bertindak 
sebagai orang sipil.
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Peraturan umum bagi segala macam peraetujuan/perjanji- 
an berlaku titel 1,2,3,4 buku III B.w. Untuk persetujuan- 
peraetujuan tertentu, berlaku titel 5,6,7 dan aeteruanya, 
buku III B.W dan buku I titel 3 meng§nai peraeroan dagang 
dan aeterusnya dari W.v.K. Siatim B.W memungkinkan para 
pihak mengadakan persetujuan yang sama sekali tidak diatur 
dalam B.W, titel 1,2,3,4 buku III B.W tetap berlaku se- 
penuhnya.

Perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat rechtelijk 
dan dibuat dengan pemerintah, antara lain meliputi perjanji
an jual-beli, kontrak dengan pemborong, aewa menyewa tanah 
atau rumah milik negara, pinjam meminjam uang dalam bentuk 
pemberian kredit oleh Bank pemerintah.
rerjanjiannya dilaksanakan, ada yang dengan lelang, dan 
ada pula yang tidak memerlukan lelang. Beberapa perjanjian 
yang memerlukan lelang yaitu: perjanjian jual-beli, kontrak 
dengan pemborong^seauai dengan ketentuan-ketentuan yang ter- 
tercantum dalam I.C.W, A.V dgn peraturan-peraturan yang 
berlaku untuk itu, miaalnya Keputusan rreaiden nomor 17 
tahun 1974}.

Dalam perjanjian jual-beli, kontrak dengan pemborong 
baru akan dimulai apabila pemerintah/inatansi-inatanai pe
merintah mengeluarkan pengunruman kepada umum dalam surat- 
aurat kabar atau aecara terbataa(undanga» penawaranj, 
mengenai apa kebutuhan pemerintah yang disebutkan dalam
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pengumuman itu, yang dalam hal ini disebut tender.
A*

Untuk terlaksananya perjanjian, harus melalui beberapa
prosedure yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
rrosedure pelaksanaan perjanjian yang memerlukan lelang:
1. badan/inatansi pemerintah melalui panitia yang bertugas 

untuk Itu atau melalui panitia lelang negara, mengeluar- 
kan pengumuman atau undangan penawaran yang disebut 
tender. Biasanya dilakukan melalui surat-surat kabar.

2. penglsian surat penawaran, oleh pihak yang berminat 
dengan penyerahan jaminan sesuai dengan yang ditetapkan 
kemudian surat penawaran diserahkan dalam sampul ter- 
tutup dan dimasukkan dalam kotak lelang yang sudah di- 
sedi akan.

3. pemeriksaan surat-surat penawaran yang masuk, dilakukan 
dihadapan umum dalam lelang, dikantor lelang. Dan dengan 
itu waktu penawaran telah di tutup.

4. penunjukan pada pihak yang menang dalam lelang, kemudian 
oleh panitia lelang lalu dibuat berita aoara.

5. pembuatan perjanjian, yang kemudian ditanda tangahi oleh 
kedua belah pihak.

6* pelaksanaan perjanjian.
7. pembayaran.
ad. 1. Yang dimaksud dengan tender adalah suatu surat undang 

an penawaran untuk membuat kontrak/perjanjian, dituju- 
kan kepada umum, dalam hal tindakan pemerintah untuk
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jual-beli ataupun membuat kontrak dengan pemborong.
Tender Ini ada 2 macams
-tender umum yaitu tender yang ditujukan kepada umum, di- 
muat dalam surat-surat kabar, biaaanya untuk kontrak da
lam jumlah besar.
-tender terbatas yaitu tender yang ditujukan pada pihak- 
pihak yang terbatas, antara o atau 4 pihak yang sudah di- 
kenal sebelumnya.

Setiap tindakan pemerintah didalam melakukan jual- 
beli, dan mengadakan kontrak dengan pemborong, harus di
lakukan dalam lelang. Untuk pelelangan, diadakan pengumum
an menurut cara, yang dianggap paling baik untuk diketahui 
oleh unmm(Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1974 angka III; 
Pengumuman lelang/undangan penawaran/tender berisi:
1. tender itu ditujukan pada siapa?
2. nama instan3i yang akan mengadakan pelelangan.
3. tujuan diadakannya pelelangan/dikeluarkannya tender.
4* keterangan tentang:-barang/pekerjaan yang ditenderkan

-kapan pelelangan diadakan, disebut- 
kan hari, tanggal, bulan, tahun, jam 
dan tempat pelelangan.
-kapan penawaran ditutup.
-alamat, kemana surat-surat penawar
an harus disampaikan.
-tempat dimana diperoleh penjelasan
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mengenai keterangan lainnya,
ad,2, rara peminat tender ini, datang mengambil surat pe
nawaran dikantor lelang yang ditentukan dalam tender, meng- 
isinya, diberi meterai* dimasukkan dalam sampul tertutup, 
pada sampul dicantumkan alamat kantor lelang, lalu dimasuk
kan dalam kotak lelang yang sudah disediakan dikantor lelang, 
Bersamaan dengan pemasukan surat penawaran, para peminat 
tender harus menyerahkan jaminan yang besarnya sudah ditetap
kan oleh panitia lelang, Surat penawaran dilampiri juga daf
tar barang-barang dan jumlah harga yang ditawarkan, Dengan 
sendirinya para peminat tender, yang memasukkan surat pe
nawaran harus tunduk pada peraturan yang ditentukan dalam 
lelang.
Keputusan Jt'residen nomor 17 tahun 1974, dalam pasal 16 ten
tang ketentuan pelelangan umum untuk pembelian/pekerjaan 
guna instansi-instansi pemerintah, dalam bagian umunulj 
mengatur:
1,Pelelangan umum untuk pelaksanaan pembelian/peker jaan
dan sebagainya guna instansi-instansi pemerintah Indonesia 
termaksud dalam pasal ini, dilakukan secara penawaran ter- 
tulis,

2,relelangan tersebut diselenggarakan ditempat lokasi ke- 
giatan/proyek yang bersangkutan.

3,renawaran dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang memuat 
uraian lengkap mengenai barang yang dibeli, pekerjaan yang
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akan dilaksanakan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ha
rus dipenuhi dalam pelaksanaannya.
4.Syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada kantor yang di

sebut dalam pengumuman pelelangan yang bersangkutan,
Adapun pengusaha yang akan ikut serta dalam pelelangan 

umum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Ke
putusan rresiden nomor 17 tahun ly74 tentang pelelangan 
umum angka V yaitu:
a. adalah ahli.
b. mempunyai peralatan yang diperlukan.
c. mempunyai referensi yang baik.
d. mempunyai surat fiskal.
e. adalah nasabah yang baik.
f. ada dalam keadaan mampu.
g. mempunyai 2 orang penjamin yang dalam keadaan mampu.
h. dapat dianggap merupakan penjamin sendiri.
i. mempunyai usaha yang bergerak dalam jenis barang yang 

akan diserahkan/b3-dan& pekerjaan yang akan dilaksanakan 
dengan membuktikan adanya izin usaha.

j. tunduk pada ketentuan-ketentuan yang temuat dalam per
aturan ini.

k. mempunyai cukup pengalaman dalam usahanya dan memenuhi 
syarat-syarat lain yang diperlukan untuk melaksanakan. 
pesanan/pel© rjaan yang ditawarkan/referensi.

1. telah menyerahkan surat jaminan bank pemerintah yang
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besarnya ditetapkan. Surat jaminan bank tersebut dilampir- 
kan pada surat penawaran. Jika peserta berkedudukan diluar 
negeri, surat jaminan itu hendaknya dari bank devisa di 
Indonesia atau bank diluar negeri yang direkomendasikan 
oleh bank Indonesia,Tentang keterangan-keterangan tadi da
pat dinyatalan dalam surat-surat keterangan terpisah.

Bagi pemborong, pasal 32 I.C.W menyebutkan bahwa: 
Syarat-syarat pemborongan harus menyebut jaminan apa yang 
harus dipenuhi untuk dapat turut serta sebagai pelamar pada 
suatu pemborongan^i3b 4U33;.

Yang tidak diperkenankan ikut serta dalam penawaran 
unnmnangka IV; yang didasarkan pada pasal 34 I.C.W yaitu: 

pegawai negeri.
b. mereka yang dinyatakan pailit.
c. apabila pengikut sertaannya akan bertentangan dengan 

tugasnya.
Mereka yang tersebut diatas tidak diperkenankan untuk men
jadi kuasa dari pemborong.

Mengenai. jaminan penawaran, yang berupa surat jaminan 
bank pemerintah, yang besarnya ditentukan oleh panitia le
lang, yang jumlahnya berada dalam batas-batas 1 aampai 3 
per seratus dari harga perkiraan yang akan dilelangkan. 
Diluar jaminan ini tidak diperkenankan adanya jaminan-jamin
an lain dalam pelelanganviieputusan iresiden nomor 17 tahun 
ly74 tentang pelelangan umum, angka IX- ikatan penawaran
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ayat 1 dan 4 j.
Disamping itu dalam angka VI tentang surat penawaran di- 
nyatakan bahwa:
1. surat penawaran harus bermeterai dan diajukan dalam sam- 

pul tertutup.
2. pada sampul dicantumkan alamat kantor yang mengadakan 

pelelangan umum, dengan kata-kata:11 surat penawaran pe- 
lelangan*1 tentang: jenis, tanggal, bulan, tahun, jam ada 
nya pelelangan.

3. penawaran dengan melalui pos, harus digunakan 2 sampul:
a. sampul luar, hanya memuat alamat dari kantor peielang

an.
b# sampul dalam, narus memenuhi syarat-syarat yang ter- 

maksud dalam ayat 2 tersebut. 
ad. 3. pemeriksaan surat-surat penawaran yang masuk.

rada tempat, waktu yang telah ditentukan oleh panitia 
lelang dihadapan umum, maka dibukalah surat-surat penawar
an tadi. Dengan dibukanya surat-surat penawaran berarti sa
at penyerahan surat penawaran telah ditutup.

Angka X dari keputusan rresiden nomor 17 tahun 1974 
menyebutkan bahwa:
1. Pada waktu yang telah ditentukan, panitia menyatakan 

dihadapan umum, bahwa saat penyerahan surat penawaran 
telah ditutup, setelah mana dimulai pembukaan kotak dan 
sampul*
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2. Setelah saat penutupan tersebut, tidak lagi dapat di- 
terima surat penawaran, surat keterangan dan sebagainya 
dari para peminat. rerubahan atau susulan pemberian ba
han-bahan yang semula terlupa tidak diizinkan, penjel&s- 
an-penjelasan lisan atau tertulis tidak dapat diterima.

3. Surat-aurat penawaran dan surat-surat keterangan dibaca 
dengan keras dan disatukan dalam berita acara termaksud 
dalam angla. XI peraturan ini.

4. ranitia menyatakan sah/tidaknya surat penawaran,
5. Kelainan-kelainan dan kekurangan-kekurangan yang di- 

jumpai dinyatakan dalam berita acara yang bersangkutan.
6. rara penawar yang hadir boleh melihat surat penawaran 

yang masuk.
Apabila surat-surat penawaran tadi tidak memenuhi 

syarat-syarat seperti tersebut diatas, maka surat penawaran 
tersebut dinyatakan kalah dalam lelang, dan apabila aurat- 
surat penawaran tersebut memenuhi syarat, maka dipilihlah 
diantaranya yang dianggap cocok oleh panitia lelang dan 
pemilihan tadi dianggap dapat dipertanggung jawabkan, yang 
karena itu lalu ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang. 
Bilamana dalam lelang tersebut gagal, karena tidak memenuhi 
persyaratan, maka akan diadakan pelelangan ulang. 
ad. 4. tentang penunjukan pihak yang menang dalam lelang. 
ranitia lelang menunjuk pihak yang menang dalam lelang 
berdasarkan dipenuhinya syarat-syarat peserta, syarat-
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syarat penawaran dan syarat-syarat penyerahan surat-surat 
penawaran, sebagaimana yang dicantumkan dalam Keputuaan 
rresiden nomor 17 tahun ly74 tersebut.
Pada pihak yang kalah dalam lelang, jaminan penawaran harus 
segara dikembalikan, sedangkan yang menang dalam lelang, wa- 
jib menerima penunjukan tersebut. Dalam hal pemborong/ 
leveransir dalam waktu yang telah ditetapkan tidak memulai 
pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang, maka jaminan pe
nawaran akan menjadi milik negara, Jaminan penawaran di- 
kembalikan kepada penawar yang menang, setelah kontrak di- 
tanda tangani dan telah dimulai pelaksanaan pekerjaan/pe
nyerahan barang {Keputusan rresiden nomor 17 tahun 1974 
angka XX- ikatan penawaran ayat 2,3;,
Dalam tindakan pemerintah untuk melakukan jual-beli dan 
kontrak dengan pemborong, selalu ditekankan "dilakukan di
hadapan umum dalam lelang11, bila tidak demikian, batal,

Mengenai penunjukan pihak yang menang, panitia lelang 
mendftsarkan diri pada angka Xii Keputusan rresiden nomor 
17 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:
1, Setelah meneliti bahan-bahannya, maka apabila harga-har- 

ga dalam penawaran tersebut dengan memperhatikan harga- 
harga pasar dianggap wajar, dan dalam batas-batas ke
tentuan mengenai harga-harga 3atuan(harga standard; yang 
telah ditetapkan, Kepala Kantor/femimpln irroyek yang 
mengadakan pelelangan menunjuk penawar, yang oleh panitia
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diputuskan telah memasukkan penawaran yang paling meng- 
untungkan sebagai pelaksana dari penyerahan barang/pe- 
kerjaan.

2. Penunjukan termaksud dalam ayat 1 diatas berlaku juga 
pada pelelangan mengenai 1 persil sebagai keseluruhan 
atau bagian-bagian persil, jika bagian-bagian persil 
ini merupakan kesatuan tersendiri untuk penyerahan ba
rang sejenis dibeberapa tempat (misal bahan makanan un
tuk Lembaga pemaayarakatan dalam suatu daerahj.

3. kada pelelangan yang diadakan dipelbagai tempat dalam 
waktu dan untuk barang yang sama, dilakukan penunjukan 
menurut ketentuan-ketentuan diatas,

4. renunjukan tersebut hanya berlaku untuk lx, ialah untuk 
pelaksanaan pembelian/pekerjaan yang telah ditentukan
c,q menjadi obyek pelelangan bersangkutan. Untuk p 
laksanaan pembelian/pekerjaan yang tidak termasuk dalam 
syarat-syarat c*q obyek pelelangan semula sekalipun se- 
jenis/serupa harus diadakan pelelangan tersendiri,

5. Apabila dalam penawaran untuk barang-barang/pekerjaan 
yang sudah ditentukan harga standardnya, juga setelah 
diadakan pelelangan ulang, tidak terdapat penawar 
dengan harga-harga yang sama/lebih rendah dari harga 
standard, pelaksana hanya dapat ditunjuk dengan per
setujuan Menteri Keuangan bersama Menteri Negara/Ketua 
Bappenas,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN PERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT ... MINAYAH



6. Pada pelelangan dimana para penawar diberikan kebebasan 
untuk mengajukan penawaran atas satu atau beberapa masa 
maka panitia menunjuk penawar yang menurut pertimbangan 
nya adalah yang paling menguntungkan, setelah memper- 
hatikan keadaan umum, keadaan pasar yang mempengaruhi 
jangka pendek dan jangka panjang,

7, Jika 2 penawaran/lebih mengajukan harga yang sama, maka 
panitia memilih penawar yang menurut pertimbangannya 
mempunyai keoakapan dan kemampuan yang terbesar. Jika 
bahan-bahan untuk menentukan pilihan itu tidak tersedia, 
maka pemilihannya dilakukan dengan undian, hal mana ha
rus dicatat dalam berita acara bersangkutan,

6, Segera setelah panitia menentukan pilihannya kepada pem
borong bersangkutan, segera disampaikan pemberitahuan.

y. penunjukan tersebut dalam ayat 1, ditegaskan dengan su
rat keputusan, yang ditetapkan segera setelah pemberi- 
tahuan tersebut pada ayat 8 disampaikan,

10. Surat keputusan termaksud dalam ayat 9 berikut berita 
aoara mengenai pelelangan, merupakan dasar dari perjanji
an pemborongan yang akan diadakan.

11. antara lain pelelangan gagal, tidak memungkinkan penunjuk
an, dilakukan pelelangan ulang.

ad. 5. pembuatan perjanjian.
Setelah panitia lelang menunjuk pihak yang menang, maka segera
ditegaskan dengan surat keputusan dan dibuat berita acara,
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hal mana ini merupakan dasar dari perjanjian*
Keraudian diadakan pembuatan perjanjian antara ke2 belah pi
hak, yang dibuat oleh jawatan/instansi pemerintah yang apa
bila disetujui segera ditanda tangani oleh ke 2 belah pihak 
dan dibubuhi meterai secukupnya. Untuk pemborong, bea meterai 
harus ditanggung pemborong/para pemborong sebanding dengan 
besarnya jumlah borongan masing-masing dan dibayar pada kan
tor pajak sebelum kontrak ditanda tangani serta menunjukkan 
bukti penyetorannya kepada jawatan/instansi pemerintah yang 
bersangkutan.

Keimidian surat-surat keputusan penunjukan, berita acara 
pelelangan, serta surat perjanjian pemborongan disampaikan 
pada:
1. 1 salinan biasa pada Departemen yang bersangkutan.
2. 1 salinan otentik bermeterai pada pemborong.
3. 1 salinan pada Kantor Bendahara Negara.
4. 1 salinan pada Kantor inspeksi pajak setempat.
5. 1 salinan pada instansi lain yang bersangkutan dengan itu 

dan 1 salinan untuk arsip.
Tindakan badan/jawatan/instansi pemerintah dalam mengadakan 
kontrak berdasarkan pasal 11 dan 13 dari Keputusan rresiden 
nomor 17 tahun 1974, dimana pasal 11 menyebutkan:
1. Tiap kontrak yang diadakan oleh masing-masing Departemen 

atau lembaga negara yang mengakibatkan pengeluaran negara 
untuk .masa lebih dari 1 tahun c.q melampaui masa tahun
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anggaran ly?4/1975 harus meraperoleh persetujuan terlehih 
dahulu dari Menteri Keuangan.
2. permohonan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Ke

uangan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam 
Lampiran 1 Keputusan rresiden ini. 

rasal 13 menyebutkan bahwa:
1. Dana anggaran yang diperlukan guna membelanjai pengeluar- 

an-pengeluaran disediakan dengan jalan penerbitan SKO.
2. SKO pada dasarnya hanya berlaku sampai akhir tahun ang

garan 1974/1975.
rembuatan perjanjian ini merupakan perikatan dengan 

ancaman hukuman, untuk menghindari terjadinya kerugian-ke- 
rugian yang diderita oleh salah satu pihak, apabila ada pi
hak yang lalai dalam melaksanakan perjanjian, Sebagaimana 
dicantumkan dalam pasal 16 ayat 6,7 dari Keputusan Presiden 
nomor 17 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:
Dalam tiap perjanjian pembelian/pekerjaan pemborongan di- 
muat ketentuan mengenai sanksi, dalam hal rekanan ternyata 
lalai memenuhi kewajibannyatpasal 16 ayat 6;.
Pasal 16 ayat 7 menyebutkan:
Perjanjian pelaksanaan pemborongan pekerjaan, atas dasar 
"Cost plus fee" tidak diperkenankan.
Mang dimaksud dengan Cost plus fee adalah beaya pemborongan 
yang jumlahn^i tidak dinyatakan dengan past! lebih dahulu, 
melainkan baru Akan ditetapkan kemudian dengan menghitung
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beaya ditamban dengan upah/keuntungannya. Hal ini dilarang,
jadi dalam surat perjanjian harus dinyatakan dengan pasti 
jumlah beaya yang diperlukan. 
ad* 6. pelaksanaan perjanjian.
Setiap pekerjaan yang diselesaikan atau barang yang dibeli 
dikinmkan, diteliti/dicek oleh Team pemeriksalComisi van 
Opnamej, aesuai atau tidak dengan perjanjian/kontrak. Bila 
tidak sesuai, maka barang dapat dikembalikan ataupun pe
kerjaan dapat dibongkar untuk diganti. rengiriman barang 
ataupun penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara ber- 
tahap, pembayarannya pun demikian juga, hingga selesainya 
apa yang diperjanjikan, 
ad. 7. dalam hal pembayaran.
Untuk pembayaran dari perjanjian biasa, dengan cara mem
bayar bila bam ng-barang yang diterima sudah sesuai dengan 
apa yang diperjanjikan, dengan dibayar lunas. Untuk perjanji
an jangka panjang/kontraic, pembayarannya juga bertahap, biasa 
nya 3 tahap, sesuai dengan pelaksanaan perjanjiannya. 
rembayaran dalam hal pembelian:
Tahap i: 20% x harga barang,

pembayaran dilakUKan setelah penjual itu membuka 
ueverxng Grediet,

11! 6Gyo x harga barang.
pembayaran, setelah dokumen tersebut tiba dan 
pinak penjual meraperiihatkannya pada pembeli.
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Ill: 20% x harga barang,
pembayaran, setelah barang-barang diterima oleh 
pihaK pembell,

raengenai pembayaran uang muka dan pembellan/pemborongan da
ri luar negeri, diatur dalam pasal-pasal 16, IV dari ne- 
putusan rresiden nomor 17 tahun lb74, Dimana pasal 16 ayat 
2 menyebutkan banwa:
jika dalam perjanjian dimuat ketentuan-ketentuan mengenai 
pembayaran uang muka, besarnya uang muka tersebut tidak bo
leh lebih dari 20$ dari nilai perjanjian, rembayaran uang 
muka tersebut hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah me- 
nyerahkan surat jaminan Bank pemerintah. 
ayat 3:
y.ang muka termaksud dalam ayat 2 diatas dapat diperhitung- 
kan berangsur-*ngsur secara merata pada tahap-tahap pem
bayaran sesuai dengan kontrak bersangkutan dengan ketentu
an bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya haru3 telah 
lunas pada saat pekerjaan meneapai prestasi 100$, 
ayat 4:
ketentuan termaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku pula un
tuk pembelian barang-barang dari luar negeri melalui import* 
ir, terkecuali apabila importir tersebut hanya bertindak se
bagai pelaksana importhandllng agent;. Dalam hal yang ter- 
akhir ini uang jasa handling agent ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan bersama dengan Menteri rerdagangan dan Menteri
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Negara Ekonomi dan Industri/Ketua Badan rerencanaan Pem- 
bangunan Hasional^pemberian uang jasa ditetapkan sebesar

ayat 5:
pembayaran-pembayaran mengenai pelaksanaan pekerjaan pem
borongan dan pembelian barang-barang dengan surat perjanji
an dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan, bahwa 
penyerahan barang-barang jasa atau prestasi pekerjaan telah 
benar-benar diselesaikan sesuai dengan perjanjian bersangkut 
an.
rasal 17: TJntuk pembelian/pemborongan dari luar negeri se-

jauh mungkin dipergunakan devisa berasal dari kre
dit luar negeri{devisa kredit;. i-enggunaan devisa 
umum hanya dapat dilakukan, apabila tidak tersedia 
atau tidak mungkin menggunakan devisa kredit. 

rasal 16 ayat 1 nya menyatakan bahwa:
Pelaksanaan pekerjaan pemborongan/pembelian barang-barang 
dan bahan-bahan termasuk pembelian barang-barang dan bahan- 
bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang ber- 
jumlah lebih dari 2 juta rupiah, dilaksanakan dengan surat 
perjanjian berdasarkan pelelangan umum/terbatas.

Selain dari pada itu berlakunya pasal 16 ayat 1 tadi, 
dikecualikan terhadap hal-hal sebagai berikutjangka XIV- 
pengecualian;:
la. untuk pembelian/pelaksanaan pekerjaan yang melipAti jum-
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lab kurang dari 2 Juta rupiah.
b.jika pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh aparat dan alat 
alat pemerintah.

c.jika barang dapat dibeli dari/pekerjaan dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah lain, misal dalam pekerjaan 
survey/penelitian oleh Lembaga Ilmiah Pemerintah/ 
Universitas Negeri/Ferusahaan Listrik Daerah, pema3angan 
telepon oleh Perum telkom, pemasangan saluran air oleh 
perusahaan Gas Negara, percetakan oleh Percetakan Negara.

2a.untuk pelosrjaan yang harus dilaksanakan didaerah-daerah 
dimana-berhubung dengan letaknya yang terpencil atau ber- 
hubung dengan sifat pekerjaannya, tak ada keraungkinan 
untuk persaingan.

b.jika karena kurangnya/tidak tersedianya perusahaan di- 
tempat bersangkutan, pelelangan umum tidgk/hanya kecil 
kemungkinannya akan berhasil.

c.jika berhubungan dengan sifat kebutuhannya, hanya ter
dapat orang atau badan tertentu yang menjual barang ber- 
sangkutantbarang-barang spesifikj atau yang dapat me- 
laksanakan pekerjaan yang diperlukan.

d.untuk pekerjaan, yang berhubung dengan sifatnya atau 
keadaan-keadaan khusus yang diperlukan untuk pelaksana- 
annya, hanya dapat dilakukan oleh pemborong-pemborong/ 
konsultant/Lembaga ilmiah swasta yang memenuhi syarat- 
syarat kecakapaiy^keahlian tertentu, sehingga seyogyanya
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dilakukan penawaran terbatas.
Jual-beli diatur dalam buku III B.W bagian V.
Menurut pasal 1457 B.W, jual-beli adalah.: 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 
Benda/barang yang dijual oleh badan pemerintah/in3tansi 
pemerintah adalah barang-barang bergerak dan barang-barang 
tidak bergerak menurut pengertian pasal 14 I.C.w, pasal 8 
ayat 1,2 Keputusan rresiden nomor 17 tahun ly74. 
ayat 1 menyebutkan bahwa:
barang-barang bergerak milik Negara hanya dapat dijual ji
ka sudah dinyatakan dihapuskan karena berlebih tidak dapat 
digunakan lagi atau karena alasan-alasan lain, satu dan 
lain sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 
ayat 2:
barang-barang tak bergerak milik Negara sepanjang tidak 
diatur lain, hanya dapat dijual/dipindah tangankan setelah 
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Barang-barang bergerak milik Negara, dijual dengan jalan 
pelelangan umumlpasal 14 l.C.W;. Kecuali dalam hal dianggap 
perlu bagi kepentingan negara, dapat dijual dibawah tangan 
tpasal 12 X.C.w).
Dalam hal ini meliputi juga pengertian :- barang-barang 
afval/bekas, misalnya drum bekas drum aspal.
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-barang-barang inventaris, misalnya barang-barang kantor, 
hasil bumi.

Untuk barang-barang afval, dilakukan dengan penjualan biasa 
dengan undangan biasa/lisan pada orang-orang yang sudah di- 
kenal/sering membelinya. Sedangkan untuk penjualan barang- 
barang inventaris, dijual dengan cara pelelangan umum, pa
da badan-badan hukum.
Prosedure penjualan barang-barang inventaris:
-Terbit suatu surat keputusan yang dibuat oleh team peng- 
hapus dan pelelangan barang-barang inventaris, mengenai 
barang mana yang harus dijual. Surat keputusan itu tentang 
penghapusan barang-barang dari daftar inventaris.
-Team tehnisi menaksir tentang harga minimum sebagai patokan 
hasil penjualan dipotong 12$ untuk komisi lelang.
-Dibuka penawaran dengan tender.
-Dicari penawar yang paling tinggi harganya dan dapat di- 
pertanggung jawabkan, yaitu suatu badan hukum dengan akte 
pendirian dan modal yang cukup,
-renunjukan pihak yang menang dalam lelang.
-Pembuatan surat perjanjian/kontrak.
-pelaksanaan perjanjian dan pembayaran.
Biaya-biaya akte jual-beli dan lain-lain biaya tambahan di- 
pikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan se- 
baliknyatpasal 1466 B.w).
Perjanjian jual beli itu batal, jika pada saat penjualan

a
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barang yang dijual sama sekali telah musnah, jika rausnah 
sebagian maka pembeli leluasa meniadakan pembelian/menuntut 
bagian yang masih ada, menurut harga yang seimbang(pasal 
1472 B.W). Dan sipembeli harus membayar harga pembelian pa
da waktu dan ditempat sebagaimana yang ditetapkan. dalam 
persetujuan(pasal 1515 B.w).

Dalam .'hal pembelian, prosedurenya sebagai berikut: 
-Terbit suatu surat keputusan untuk membeli barang-barang 
yang diperlukan, setelah diacc oleh bagian keuangan.
-Dibuka penawaran dengan tender.
-Dicari harga yang paling rendah, dengan kwalita yang baik, 
dan dgpat dipertanggung jawabkan, dan seterusnya sampai 
terjadi pelaksanaan perjanjian dan pembayaran,

Sebagaimana diketahui dalam pasal-pasal yang telah di- 
sebutkan dimuka bahwa dalam pembelian, yang dilakukan oleh 
badan pemerintah, ada 2 jenis kontrak:
1. kontrak yang dibuat dalam pembelian yang bernilai kurang 

dari 2 juta, tanpa ditenderkan tapi dibuat kontrak, hanya 
dengan undangan biasa, biasanya ditujukan pada pihak- 
pihak yang sudah dikenal/langganan.

2. kontrak yang dibuat dalam pembelian yang bernilai lebih 
dari 2 juta keatas, yaitu pembelian untuk:
-barang-barang dari dalam negeri.
-barang-barang dari luar negeri, disini disamping tunduk 
pada peraturan-peraturan yang sudah ada, juga tunduk pa-
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da peraturan perbankan tentang L/C.
Membuka L/C atau Levering Credieta artinya. aipenjual mem- 
bayar lebih dulu harga barang yang dipesankan, melalui sa
lah satu bank kepada pabrik diluar negeri.
Pembayaran dalam kontrak, dilakukan secara bertahap, biaaa 
nya 3 tahap. Berkenaan dengan dibuatnya kontrak, maka me
nurut pasal 1464 B.w tidak dapatlah salah satu pihak me- 
niadakan pembelian dengan menyuruh memiliki/mengembalikan 
uang panjar/muka.

Barang-barang yang dibeli adalah barang-barang yang 
diperlukan oleh pemerintah, hal ini bersangkutan dengan 
pengeluaran negara, sebab bila tidak disetujui oleh pe
merintah, maka pemerintah akan menolak pembayarannya.

Mengenai kontrak dengan pemborong, dalam B.w diatur 
dalam buku III titel Vila- tentang persetujuan-persetujuan 
untuk melakukan pekerjaan.
Pemborongan kerja^pasal 1601 b B.W) adalah sebagai suatu 
persetujuan dalam mana pihak I, si pemborong(aannemer) 
berjanji guna pihak lain yang memborongkan(aanbested©r; 
akan menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu dengan auatu 
upah tertentu.

Ada 2 pemborongan kerja yaitu:
1. sipemborong berjanji akan melakukan pekerjaan saja.
2. sipemborong juga berjanji menyediakan bahan-bahan yang 

dipergunakan untuk pekerjaan itu.
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Sipemborong menanggung segala resiko, atas barang-barang 
yang telah. diserahkan dan atas pekerjaan yang telah diselesai
kan, kecuali bila terjadi force majeure.
Mengenai pertanggungan jawab pemborong diatur dalam pasal 
54 A.V, pembuatan perjanjian diatur dalam pasal 62 A.V. 
Penghentian persetujuan pemborongan kerja, terjadi karena 
wafatnya sipemborongvpasal 1612 B.W;, tetapi pemborongan 
pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan oleh kurator atau 
pirapinan/ahli waris dari pemborongtpasal 61 ayat 1 A.V). 
pembuatan perjanjiannya berdasar pasal 62 A.V, dimana di- 
cantumkan juga segala kemungkinan yang terjadi tentang 
penghentian/pembatalan kontrak dengan denda-dendanya.

rrosedure pembuatan perjanjiarv^ontrak dengan pemborong: 
-Terbit suatu surat keputusan untuk mongerjakan suatu pe- 
kerjaan/proyek, yang apabila disetujui oleh bagian ke
uangan, lalu diadakan tender.
-Pekerjaan ditenderkan, biasanya ditujukan kepada pihak- 
pihak yang sudah dikenalitender terbatas), untuk menghemat 
biaya, berhubung dengan adanya gambar-gambar bangunan mem- 
butuhkan biaya yang besar.
-Penawaran dibuka, isinya berdasar pasal 62 AfV.
-pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pembayaran bertahap 
sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya.

Kontrak dengan pemborong, disamping berdasar B.W, l.C.w,
I.B.W, A.V juga tunduk pada peraturan-peraturan lainnya,
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misalnya Keputusan rresiden nomor 17 tahun 1974* Setiap pe
kerjaan yang dikontrak adalah pekerjaan-pekerjaan yang di- 
tenderkan.

remborong/calon pemborong yang dibenarkan mengikuti pe
lelangan, hanyalah pemborong yang telah merupakan badan hu
kum, instansi pemerintah dan perorangan dilarang.
Penunjukan pemborong harus melalui pelelangan, baik pelelang
an umum maupun terbatasvKeputusan presiden nomor 28 tahun 
1^72 pasal 15 ayat 1). Pemborong/calon pemborong yang memaju- 
kan penawaran terendah, yang bisa dipertanggung jawabkan 
^the lowest responsible bid) dan diutamakan pemborong daerah 
setempat, kecuali bila didaerah tidak ada pemborong atau ti
dak ada pemborong yang mampu;bonafid©), dibenarkan meng- 
ambil dari daerah lain. Pemborong yang memenuhi syarat ter- 
sebi^t^diataslah, yang ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang.

Dalam pembuatan perjanjian, harus disebutkan:
-ketentuan tentang tidak dibenarkan adanya onder aanamer. 
-pembayaran termyn tidak hanya prosentage pekerjaan, tetapi 
harus disertai uraian apa yang dikerjakan dan diperincikan 
dalam macam peker jaan/volume pekerjaan dan harga kesatuan* 
-termyn pemeliharaan sebagai pembayaran termyn terakhir.

Biaya yang dibuat oleh pelelang, dipikul oleh negara 
sedangkan biaya yang berhubungan dengan persetujuan yang 
akan ditutup untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan negara 
menjadi tanggungan pemborong^pasal 2 A.V ayat 1,2).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN PERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT ... MINAYAH



42*

Mengenai pembayaran diatur juga dalam pasal 58 A.V 
yaitu: pembayaran .harga borongan dilakukan dalam angsuran 

angsuran yang jumlannya dan besarnya disebut dalam 
pola, atauipada pekerjaan tugasj setelah penyerahan 
dari suatu besarnya jumlah pekerjaan tersebut, dalam 
pola dan selanjutnya dengan alat-alat pembayaran rae- 
nurut hukum Indonesia^ayat 1;. 

ayat 2: setiap kali jika raenurut pendapat direksi ada hal 
untuk mendapatKan angsuran;pada penerjaan tugas; 
pembayaran dari suatu besaran jumlah pekerjaan tersebut 
dalam pola maka segera dilakukan pembayaran angsuran 
itu kepada pemborong dengan pemotongan dan tambanan- 
tambahan yang dapat timbul sebagai penggunaan ke
tentuan-ketentuan dalam pola. 

ayat 5:anggaran terakhir dibayar setelah berakhirnya waktu 
pemeliharaan tersebut dalam pasal 55 A.V. 

ayat 4:pembayaran untuk pekerjaan tambahan dan pengurangan 
untuk pekerjaan kurangan terjadi pada pembayaran 
angsuran berikutnya, sedang laba pemborong berdasar- 
kan pasal 51 ayat 3 A.V sebesar 10% diperhitungkan 
pada angsuran penyerahan. 

ayat 5:kepada pemborong tidak diberikan uang panjar. 
ayat 6sjika oleh karena keadaan, lepas dari kemauan pem

borong pembayaran dari suatu angsuran atau lebih 
vpada pelerjaan tugas; dari pekerjaan yang telah di-
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:serahkan terlambat, maka oleh kepala Kementerian,
Departemen dan seterusnya, dapat ditentukan suatu 
pembayaran, bila perlu lebih tinggi dari pada angaur- 
an-angsuran yang telah dibayarkan ataupun yang telah 
terjadi, tetapi dengan pengertian bahwa dengan demi
kian pemborong akan menerimanya, setinggi-tingginya 
aama dengan harga dari bagian pekerjaan yang telah 
diaelenggarakan dan bahwa jumlah sisa harga borongan 
setelah pembayaran ini, cukup untuk menutup biaya- 
biaya dari pekerjaan kekurangannya, dan lagi pula 
ada menutup pemotongan-pemotongan yang dibebankannya. 

ayat 7:terhadap pengajuan, pelunasan dan pembayaran tuntut- 
an-tuntutannya pemborong tunduk pada peraturan yang 
berlaku dan yang akan ditentukan mengenai penguasaan 
alat pembayaran negara dan ia tidak mempunyai hak 
untuk mendapatkan bunga pada kemungkinan kelambatan 
pelunasan dari tuntutan-tuntutannya. 

ayat 8:pemborong diwajibkan untuk bila pada pemerikaaan oleh 
Departemen yang bersangkutan, atau Dewan Pengawas Ke
uangan Negara dapat timbul penolakan mengenai jumlah 
tuntutan Itu mentaati pada pemberitaan I penolakan 
itu dan bila ada penyerahan kembali kelebihan yang 
telah diterimanya.

Sedangkan dalam paaal 1608 B.W menyebutkan bahwa tentang 
pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan,
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setelah. dicek. Dalam hal Ini dlcek oleh Comissie van Opname. 
Siapakah yang dimak3ud dengan Comissie van Opname?
Comissie van Opname adalah suatu team yang anggautanya ter- 
diri dari unsur daerah dan dinas pekerjaan umum, yaitu yang 
membuat proces verbaal, pada waktu diadakan pembayaran ter- 
myn berdasarkan laporan dan penilaian direksi,
Bila belum ada berita acara kemajuan fisik dari Comissie 
van Opname, bendaharawan sekali-kali tidak dibolehkan meng
adakan pembayaran, relanggaran terhadap hal ini, bisa di- 
pertanggung jawabkan pada bendaharawan berdasar pasal 77 
X*C,W(tentang pertanggungan jawab dan penuntutan bendahara- 
wanj, Tetapi pemborong dilarang menuntut minta tambahan 
harga, biaya, kepada pihak yang memborongkan(pasal 1610 
B,W) sebab pembayaran disesuaikan dengan jumlah harga yang 
audah ditetapkan dal§m perjanjian. Dan pihak pemerintah/ 
instansi pemerintah, tidak boleh mengadakan pungutan- 
pungutan lang3ung/tidak langsung pada pemborong dengan da- 
lih apapun juga, kecuali untuk pajak-pajak resmilMrO dan 
aebagainya). Pungutan lain yang dibebankan kepada pemborong 
dengan dalih untuk pembangunan daerah atau pengawasan tidak 
dibenarkan dan ini melanggar hukum,

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ditentukan dalam 
waktu tertentu, kelambatan penyalesaian pekerjaan, dikena- 
kan denda, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Hal ini 
BMJiyangkut pertanggungan jawab pemborong atas hasil kerja-
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nya, yaitu selama 5 tahun terhitung mulai dilakukan penyerahr 
an pekerjaan dan terhadap kerugian/cacat yang terjadi untuk 
itu pemborong harua diberi keserapatan untuk raembetulkannya, 
hingga dapat dicegah meluasnya kerugian/oaoat(pasal 54 A.V), 
Hal-hal lain mengenai pemborongan kerja, kesemuanya itu ber
dasar B.W, A.V, i.C.w, I.B.W, tidak menyimpang dari padanya 
atau peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu,

Tindakan pemerintah untuk melakukan perjanjian, dengan 
tidak memerlukan pelelangan, antara lain dalam hal sewa-me- 
nyewa tanah/rumah milik negara, persetujuan membuka kredit 
dengan Bank pemerintah,

Kini, penulis akan membahas dulu tentang sewa menyewa, 
Didalam B.W diatur dalam buku 1X1 bagian VII, dimana dalam 
pasal 1548 dikatakan bahwa sewa menyewa adalah: 
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmat- 
an sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakang- 
an itu disanggupi pembayarannya.

Dalam hal ini yang disewakan berupa tanah, rumah milik 
negara/pemerintah dan disewakan pada perseorangan/warga 
negara ataupun badan hukum. Tanah yang disewakan oleh pe
merintah, dalam hal ini pemerintah daerah( pemda;, adalah:
1. tanah yang diperoleh pemerintah daerah(pemda; sebagai 

pengelolaan dari pada status tanah negara, yang dikuasai
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secara administrasinya oleh negara*
2. tanah Kota Madya yang penguasaannya diperoleh dari pern- 

belian, tanah-tanah penduduk, yang didalara penguru3annya 
administrasi diurua oleh pemda, tapi yang historisnya di~ 
peroleh dari uang pemda.

Atau dapat juga tanah milik in3tansi pemerintah itu sendiri. 
Kewenangan pemerintah untuk mentackle tanah negara termasuk 
barang-barang inventarisasi berdasar Undang-Undang nomor 18 
tahun 1965^Undang-Undang pokok tentang pemerintah daerahj 
juncto Undang-Undang nomor 6 tahun 1969*

remberian izin pemakaian tanah(persewaan tanahj Kota 
Madya oleh pemda, berdasarkan:
1. suatu ketentuan/perayaratan yang didasarkan pada TJndgng- 

Undang nomor 18 Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 
1965, tanggal 6 Desember 1965, tentang pelakaanaan kon- 
versi penggunaan tanah, juncto M  nomor 8 tahun 1953, 
tentang penguasaan tanah negara*

2* kebi jaksanaan Kepala Dinas tanah & rumah untuk mencantum- 
kan dalam Outline plane(rencana induk; dan Detailiring 
plane^dasar perencanaan tata kotaj sehingga terhadap pem- 
berian hak pakai tanah, tidak bertentangan dengan team 
penertiban ko£a*

Sehingga setiap ada pelanggaran dari pada syarat-syarat ke- 
putusan, pemberian hak pakai tanah tersebut dapat dicabut, 
yang dapat dilakukan secara sepihak oleh pemda karena pemda
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dalam hal ini bukan sebagai partai sebagaimana sebagai tran- 
sakai sawa menyewa menurut B.W tetapi sebagai pemberian hak 
pakai/jasa pada masyarakat dengan auatu imbalan bahwa maaya- 
rakat aelaku pemegang hak pakai tanah teraebut, untuk mem- 
berikan tegen preatasi berupa uang wajib biaya pemakaian 
tanah, dalam istilah umumnya masyarakat menyebutnya u^ng 
peraewaan tanah yang dibayarkan setiap bulan pada Kepala 
Dinas tanah & rumah Kota M&dy&,
Hak pakai tanah teraebut dtpat digunakan aeauai dengan izin 
atau permohonarmya, apabila hendak didirikan bangunan di- 
ataanya, harua mengajukan permohonan iain bangunan lebih 
dulu pada kantor Kota Madya, dan hak pakai teraebut dapat 
diperpanjang apabila audah habia waktu yang dijanjikannya 
dengan mengajukan permohonan perpanjangan, Apabila hak pa
kai tersebut hendak dioperkan pada pihak III, maka harua 
minta peraetujuan lebih dulu, yaitu dengan mengajukan per
mohonan balik nama pada Dinas tanah dan rumah.

rrosedure permohonan menyewa tanah/pemakaian hak pa
kai tanah: 1, mengisi form41ir permohonan peresmian pe

makaian tanah Kota Madya.
2* melampirkan gambar reuline ukur,
3. menunjukkan kartu penduduk/keluarga.
4* menunjukkan tex oleareance: pajak-pajak yang 

menjadi tanggungan, misalnya:' pajak Ipeda, 
radio, anjing, pajak w.N.A dan lain-lain*
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Femberian persetujuan oleh pemda kepada penyewa, tergantung 
pada surat permohonan persewaan dan situasi tanahnya, apa- 
kah termasuk tanah untuk perencanaan tata kota atau tidak. 
rada persewaan rumah, aipenyewa mendapat surat izin perumah- 
an(S,l,rJ atau biasanya disebut V.B, dari Kepala Daerah. 
Seseorang yang menempati rumah persewaan Kota Madya tanpa 
V.B adalah tanpa hak* Bagi pemegang S.I.r ada syaratnya, 
yaitu:- nyata-nyata menempati rumah itu*

- harus melapor pada Kepala Daerah bila meninggalkan 
rumah lebih dari 3 bulan/ganti penghuni.

- syarat-syarat lain harus dipenuhi, bila tidak, batal 
demi hukum.

Setiap calon penyewa rumah, harus membuat surat permohonan 
kepada Walikota Kepala Daerah Kota Madya yang dilegalisir 
oleh kepala/atasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon 
benar-benar membutuhkan rumah, dan bila permohonan dikabul- 
kan harus memenuhi persyaratan dengan menyerahkan 4 buah 
foto ukuran 4 x 6, 2 meterai tempel 25 rupiah, dan jfofco co
py kartu penduduk*

Hak sewa atas rumah persewaan Kota Madya itu harus 
mempunyai dan persewaan ini bisa diperpanjang
dan untuk meigperkan rumah tersebut pada pihak ill, yang 
bia3a disebut over V.B harus memenuhi persyaratan yang su- 
dah ditentuian oleh Kota Madya. Uang sewa baik rumah maupun 
tanah Kota Madya, ditentukan oleh Kota Madya.
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Kewajiban pemda sebagai pihak yang raenyewakan, haras 
mematuhi pasal 1550 B.W, dan demikian pula kewajiban dari 
si penyewa, haru3 mematuhi pasal 1560 B.W.
Berakhirnya sewa menyewa ini sampai batas waktu yang di- 
tentukan, dapat diperpanjang, dan dapat berakhir perjanji- 
an sewa menyewa ini apabila pihak penyewa menghentikannya.

Dasar hukum pengurusan rumah-rumah persewaan Kota Madya 
untuk memberikan hak penerapataniV.BJ atas rumah-ruraah per
sewaan sebagai barang inventarlsasinya kepada masyarakat, 
adalah;
1. jrerpu nomor 6 tahun 1̂ *62 tanggal 3-8-1962, tentang pokok 

pokok perumahan & penjelasannya, TLK 2476.
2. fp nomor 17 tahun ly63 tanggal 26 April 1963, tentang 

pokok-pokok pelaksanaan I'erpu perumahan & pelaksanaan- 
nya, TLN 2534*

3. fi* nomor 4y tahun 1963 tanggal 3-8-1963, tentang hubung- 
an sewa menyewa perumahan & penjelasannya, TLN 2586.

4. B.W buku III, pasal 1548 sampai dengan 1600 mengenai 
perikatan & perjanjian sewa menyewa khusus.
Dasar hukum pengurusan administrasi tanah Kota Madya 

hal ini untuk melindungi hak dan kewajiban, bagi para pe
megang hak pakai/sewa tanah dan rumah Kota Madya, maupun 
bagi pengaturan yang ditetapkan oleh pemilik/kuasa atas 
tanah & rumah tersebut, adalah:
1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960^Undang-Undang î okok

4y
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Agrarian
2. Undang-Undang nomor 51 ri* tahun ly60, tentang larangan 

pemakaian tanah tanpa Izin yang btrhak/kuas&nya*
3. Undang-Undang nomor Ibtahun 1965, Undang-Undang jfokok 

pemda jo Undang-Undang nomor 6 tahun ly69, khusus bab 
IV pasal 39.

4. Peraturan Menterl Agrarla nomor 9 tahun 1965- tanggal 
6-12-1965, tentang pelaksanaan konver3i hak penggunaan 
atas tanah-tanah negara & kebijaksanaan, jo Undang- 
Undang nomor 8 tahun 1953 tanggal 24-1-1963 tentang 
penggunaan tanah negara.

5. Keputuaan Menteri rertanian & Agraria nomor 3K 12/Ka/ 
ly63 tanggal 14-5-ly63 tentang konversi hak opstal cc 
erfpacht diatas tanah eigendom Kotapraja.

6. Surat-surat Keputusan Walikota Kepala Daerah.
Untuk fcota Madya Surahaya, berdasar aurat Keputusan 
Walikota Kepala Daerah Kota hadya Surabaya:
1. nomor 473/K tanggal 5-4-1972,
2. nomor 274/WK tanggal 12-9-1972.
3. nomor 160U/K tanggal 23-10-1972.
4. nomor 41/WK tanggal 1-2-1973.
5. nomor 1381/K tanggal 13-9-1973.
6. nomor 329/WK tanggal l0-ll-ly75.
7. nomor 375/WK tanggal 22H2-1973.
b. nomor 7804/586 tanggal 31-10-1973.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN PERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT ... MINAYAH



^engumuman nalikota nomor 7604/46 tanggal 14-1-1972* 
.Fengumuman walikota nomor 6yut5/5 tanggal 15**1**1£73.
Dan pengumuman walikota nomor V«04/42y tanggal l-ll-ly71.

Kebijaksanaan pemerintah tercantum dalam surat keputus- 
an walikota dengan clausulanya sebagai berikut: 
a# Ketentuan kewajiban bagi pemegang hak pakai/sewa tanah 

Kota Madya Surabaya untuk menempati dan menggunakan sen- 
dlri tanah tersebut.

b. Ketentuan kewajiban segera membangun tanah tersebut se- 
telah 6 bulan terhltung diterimanya surat keputusan pem- 
berlan hak pakai/sewa oleh yang bersangkutan.

c. Ketentuan larangan mengoperkan sebagian/seluruhnya pada 
pihak lain tanpa izin.
Jadi perjanjian sewa menyewa ini, harus didahului 

dengan permohonan, bilamana permohonan audah memenuhi sya- 
rat-syarat yang 3udah ditentukan oleh pemerintah, maka per
mohonan dari calon penyewa tersebut dikabulkan, kemudlan 
terjadilah perjanjian, lalu ditanda tangani kedua belah 
pihak.

Ada banyak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah 
dengan persoon atau recht persoon^badan hukumj. Tapi ke- 
semuanya itu didasarkan atas peraturan-peraturan yang ber- 
laku untuk perjanjian yang bersangkutan, dimana kepenting- 
an pemerintah lebih diutamakan. Untuk perjanjian-perjanji- 
an yang dilakukan antar instansi-instansi pemerintah, dapat

51»
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c. SAMrAI DIMANAKAH KKKUATAN BERLAKUMYA?

rerjanjian-perjanjian yang bersifat privaat rechtelljk 
dan dibuat dengan pemerintah ini mempunyai kekuatan berlaku 
yang saraa sebagaimana perjanjian-perjanjian yang bersifat 
privaat rechtelijk yang dibuat oleh sesama warga negara 
^perjanjian pada umumnya). Dimana perjanjian yang telah di
buat itu mengikat kedua belah pihak, berlaku sebagai XJndang- 
Undang bagi mereka yang membuatnya*

Dalam pa3al 1338 B.w disebutkan bahwa:
- Semua persetujuan yang dibuat seoara sah, berlaku sebagai 
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
aepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

- tersetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan 
itikad baik.

Berdasarkan pasal 1338 B.w tadi, pemerintah dapat me- 
narik kembali perjanjian yang telah dibuatnya, dengan alas
an-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup beralas- 
an untuk itu, ataupun bila demi kepentingan pemerintah 
mengjaendakiny a.
Msalnya: dalam sewa-menyewa tanah, apabila penyewa me- 

nyalahi perjanjian, maka pemerintahvpemda) se«
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s bagai pihak yang menyewakan dapat mencabut per
janjian itu.

Dalam sewa menyewa tanah, pemerintah juga dapat men- 
eabut secara aepihak hak pakai tanah. rencabutan perjanjian 
hak pakai tanah/sewa menyewa tanah ini memang tidak raeng- 
imbangi sewa menyewa dalam B.w karena hak yang dimiliki 
oleh pemda selaku kuasa dan yang mengatur admlnistrasi 
pertanan tersebut adalah lebih diarahkan bukan sekedar un
tuk mencari keuntungan sebagai income pemda, tetapi lebih 
diarahkan pada tujuan mengatur pemakaian tanah untuk pe- 
mekaran & penertiban kota^pengarahan land use). remda ju
ga tidak melakukan/mengurus admlnistrasi pertanan tersebut, 
andaikata bertentangan dengan pengarahan dan jiwa dari pada 
Undang-Undang rokok Agraria nomor 5 tahun ly60* Jadi bila 
sewaktu-waktu pemerintah melaksanakan rencananya atas tanah 
yang disewakan, maka pemerintah mencabut aecara sepihak per
janjian sewa menyewa itu, sesuai dengan iain permohonannya, 
termasuk tanah yang mana, yang disewanya.

Rencabutan aepihak tadi, dapat juga terjadi karena pi
hak penyewa melanggar perjanjian yang dibuatnya. Misalnya: 
banyak terjadi penyalah gunaan berupa menjual belikan ta
nah Kota raadya dibawah tangan untuk menyembunyikan maksud 
maksud mereka, hal ini merupakan pelanggaran terhadap surat 
keputusan iain pemakaian tanah, pelanggaran itu tidak se- 
mata-mata menjual belikan tanah kosong, melainkan menjual-

j
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belikan bangunam yang non/semi permanen. *ihak penyewa tidak 
mendapat ganti rugi, karena pencabutan itu. ielanggaran tadi 
melanggar isi perjanjian dan melanggar pasal 1338 B.w. Ber- 
daaarkan hal tersebut, perjanjian menjadi batal karenanya. 
Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat 
rechtelijk itu mempunyai kekuatan berlaku yang sama dengan 
perjanjian pada umumnya. bedangkan pihak-pihak yang dirugi- 
kan, dapat menuntut ganti rugj. atau hak-haknya dimuka peng- 
adilan.

Dalam perjanjian-perjanjian jual beli, kontrak dengan 
pemborong, jarang terjadi sengketa, dan biaaanya berjalan 
dengan baik. Mungkin hal ini karena cara/prosedure pelaKsana- 
an perjanjian yang demikian teliti dan 3elalu dicek setiap 
bagian dari pelaksanaan perjanjian.
Khusus dalam perjanjian yang bersifat privaat rechtelijk 
dan dibuat dengan pemerintah ini, pembatalan/pencabutan 
perjanjian ini kebanyakan dititik beratkan pada apabila 
kepentingan negara menghendakinya, terutama apabila per
syaratan yang demikian sudah dicantumkan dalam perjanjian 
maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah itu 
harus menerimanya.

Akan penulis tunjukkan banwa perjanjian-perjanjian 
yang bersifat privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah

itu juga mempunyai kekuatan berlaku yang mengikat para pi-
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£ak yang mengadakaanya, misalnya:
±*utusan rengadilan Negeri Surabaya 13 Februari lfc»73 

nomor 518/1971 rerdata. Kasusnya: antara î .T Bank i'embangun- 
an Daerah Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya\Penggugat;. 
Dengan para tergugat: R.Sutanto, R.SoeharvR.Soeharsono) dan 
Usaha rerindustrian f.T "Oriental" kesemuanya berkedudukan 
di Surabaya.
Dalam perkara: pada tanggal 4 Juli ly70 telah dibuat per
janjian pinjam meminjam uang secara rekening koran antara 
penggugat dan para tergugat, dengan aktef,J.Jersetujuan membuka 
Kredit" nomor 30 dibuat dihadapan Notaris Anwar Mahayudin 
di Surabaya, sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan mem- 
bayar bunga sebesar 4% satu bulan, dihitung atas keadaan de- 
bet dari pengambil kredit, dan membayar segala biaya-biaya 
yang bersangkutan dengan penagiiian hutang termasuk biaya 
pengacara/kuasa lainnya, sebesar 10$ dari jumlah penagihan 
yang harus dibayar, dan ini telah disetujui oleh pengambil 
kredit yaitupara tergugat. Disertai jaminan, pengambil kre
dit berjanji untuk member! dan mengikat secara waarborg hi- 
potik sebuah rumah milik pengambil kredit. ±*eminjaman kredit 
ini berjangka waktu 6 bulan.
rersoalannya: pengambil kredit/para tergugat tidak mau me- 
lunasi hutangnya, walaupun sudah lewat dari 6 bulan dan 3u- 
dah ditegur berkali-kali. Oleh. sebab itu Bank rembangunan 
Daerah menuntutnya dimuka pengadilan, supaya hutangnya di-

i
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bayar. rengadilan Negeri, memutuskan bahwa:
Henghukum para tergugat aecara tanggung renteng, membayar 
jumlah hutang yang menjadi berjumlaii Rp. 1.14y.066,27 di- 
tambah dengan bunga 3ebesar 4$ tiap bulan, terhitung mulai 
tanggal 1 Oktober ly71 sarapai seluruh hutang itu dibayar lu- 
nas kepada penggugat*
Menyatakan ftah dan berharga penyitaan konservatoir atas ru
mah yang dijadikan jaminan.
Menghukum para tergugat untuk membayar seraua biaya perkara.

Dalam persidangan perkara ini, tidak banyak menemui ke- 
sulitan karena para tergugat mengakui kesalahannya dengan 
bukti-bukti yang ada tanpa membayar hutangnya.

Jadi dalam perkara ini para tergugat telah melanggar 
pasal 1338 ayat 1,3 B.w. Dan dengan berdasar pasal 1338 B.W 
itu pula, maka penggugat dapat menuntut tergugat dimuka 
pengadilan untuk menaati perjanjian yang telah diadakannya 
dengan membayar lunas semua hutangnya. rutusan pengadilan 
memenangkan pihak penggugat.
Contoh yang lain misalnya:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 20 Agustus 
1970 nomor 354/6y G(dari Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia nomor III tahun 1972 j*
Mengenai kasus antara: P.T Astra International Insurence 
di Jakarta(penggugat; dengan Pemerintah Republik Indonesia
c.q Departemen Keuangan Republik Indonesia\tergugat;*
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Dalam perkara: Pada tanggal 18 September 1967 telah diada- 
kan kontrak mengenai pembelian mobil Units Generating Sets 
beserta spare parts yang meliputi harga FAS U.S $ 1.3ly.804 
dan ongkos freight U.S $ 1.124.270 serta seluruhnya meliputi 
jumlah C 5: F U.S $ 1.444.074, antara Dirjen Tenaga & ListrSc 
Departemen rerindustrian dasar ringan dan tenaga dengan 
Laval Turbine Insurence U.S.
Pada tanggal 20 September 1967 telah pula diadakan kontrak 
mengenai pembelian General Motors Diesel Generating Sets 
$ 1.102.936 dan freight U.S ^ 110.294 serta seluruhnya me- 
liputi jumlah C & F U.S $1,213,230 antara Direktorat Jende- 
ral Tenaga & Listrik Departemen Perindustrian dasar ringan 
dan tenaga dengan General Motors Corporation USA New York.

rada tanggal 23-11-1967 telah diadakan amendmehts atas 
kedua kontrak tadi, dalam amendments mana penggugat telah 
ditunjuk sebagai "third party" dengan tugas untuk melaku- 
kan serta melaksanakan hal pemasukan barang-barang ter- 
maksud dalam kontrak.
rersoalannya: Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajiban 
nya dalam amendments. Penggugat tidak mampu mendapatkan B.E 
yang diperlukan untuk membuka L/C sebagaimana telah di- 
tentukan dalam raasing-masing kontrak, yaitu pada tanggal 
2-12-ly67 penggugat berhasil membuka L/C melalui BNI Unit 
IV cabang Jakarta atas dasar membuka L/C melalui Amsterdam. 
Tapi pelaksanaan L/C termaksud^L/C nomor KB/3/040/AM tang-
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gal 2-12-1967; telah ditolak oleh AID di Jakarta*
Dirjen yang bersangkutan telah menyetor dalam rekening atas 
nama penggugat pada BNI Indonesia Unit IV cabang Jakarta, 
uang sebesar Rp. 435.797.856,-^Kurs Rp. 160,- untuk setiap 
U.S $ Ij pada tanggal 28-11-1^67,

renggugat tidak mampu membuka L/C dengan B.E umum mau- 
pun B,E kredit, Ketidak sanggupan menggunakan B.E kredit ka- 
rena dipertimbangkan bahwa B.E kredit memerluk&n penawaran 
secara tender U.S.A dengan sendirinya akan makan waktu lama* 

Dirjen yeajg bersangkutan adalah badan resmi dari pe
merintah Republik Indonesia, sehingga secara hukum adalah 
sah,pemerintah c.q Departemen Keuangan Republik Indonesia 
mengambil tiindalem-tindakan sebagai pihak kreditur dalam 
amendments contract tersebut.

Pada tanggal 2-2-1968 Departemen Keuangan melalui BNI 
Unit i Jakarta-, telah membuka L/C nomor 4/30013 dan L/C no
mor 4/30014 atas dasar B.E umum yang diperuntukkan untuk 
mengimport barang-barang yang dimaksud dalam kontrak Kurs 
B.E umum 264, setoran Dirjen Rp, 435.7y7.856,- hingga ter- 
dapat kekurangan + Rp, 270,000,000,- untuk keperluan mem
buka L/C yang dibuka oleh Departemen Keuangan,

Kekurangan tersebut oleh BNI dibebankan pada Dirjen 
tapi hal ini ditolak oleh Dirjen, kemudian oleh BNI dibeban
kan pada penggugat, juga ditolak. Akhirnya BNI dan Departe
men iieuangan menekankan, bahwa kekurangan itu harus dibayar
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oleh penggugat, sehingga tercapai ditanda tanganinya satu 
persetujuan akan dibayarnya kekurangan tersebut oleh peng
gugat, pada tanggal 14-3-1968.
Penggugat menantut:
1. menyatakan persetujuan tertanggal 14-3-ly6tt batal me- 

nurut hukum dan karena itu tidak berlaku.
2. menyatakan tidak ada sangkut paut apapun antara peng

gugat dengan L/C nomor 4/30013 dan L/C nomor 4/30014 
tanggal 2-2-ly68.

3. menghukum tergugat membayar ongkos perkara menurut hukum. 
I'utusan Pengadilan Negeri:
Menolak seluruh gugatan penggugat, dan menghukum penggugat 
membayar pada tergugat yang pada tanggal l-y-ly69 berjumlah 
Bp. 303.909.088,07 ssrta bunga 3$ satu bulan dari 
Rp. 303.909.088,07 tersebut dimulai dari tanggal l-y-ly69 
sampai pembayaran lunas.
Biaya perkara dibayar oleh kedua belah pihak, raasing-masing 
untuk bagian yang sama, sebesar 4 x Rp. 8.00= Rp. 4.00,- 

Sebagaimana diketahui bahwa pembelian barang-barang 
dari luar negeri, sejauh mungkin digunakan devisa yang ber- 
asal dari kredit luar negeritdevisa kredit;. renggunaan 
devisa umum hanya dapat dilakukan apabila tidak tersedia 
atau tidak mungkin menggunakan devisa kredit ̂ pasal 17 Ke- 
putuaau irreSden nomor 17 tahun 1^74j.

Dalam perkara diatas tadi, penggugat^.T Astra} tidak
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mampu membuka L/C dengan B.E umum ataupun B.E kredit.
Sedangkan untuk kontrak/perjanjian pembelian baPang-barang 
dari luar negeri, harua tunduk pada peraturan perbankan ya- 
itu dengan membuka Levering Crediets^L/C) dengan menggunakaa 
B.E umura atau B.E kredit. Jadi asal mula tidak terpenuhinya 
kontrak/perjanjian tadi karena tidak memenuhi syarat-syaratfc 
pembelian barang-barang dari luar negeri, yang melanggar pa
sal 17 Keputusan i'residen nomor 17 tahun ly74.

Jadi, perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat- 
rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, mempunyai kekuat- 
an berlaku yang sama dengan perjanjian pada umuranya. Apa - 
bila melanggar salah satu syarat yang menjadi dasar hukum- 
nya, walaupun dasar hukumnya itu hanya berupa suatu surat 
Keputusan irresiden atau G-ubernur, perjanjian itu men jadi 
batal. Disudut lain, pihak pemerintah selalu menang didalam 
pembatalan/pencabutan perjanjian secara sepihak dengan alaa- 
an demi kepentingan negarai dalam hal pemerintah dirugikan).
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rELAKSANAAN PERJAMJIAN-^ERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT 
RECHTELIJK DAM DIBUAT DENGAN PEMERINTAH DALAM PRAKTEKNiA

Sebagaimana diketahui perjanjian-perjanjian privaat 
rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, didalam pelaksana- 
annya ada yang memerlukan lelang dan ada yang tidak. *ang 
memerlukan lelang, misalnya: perjanjian jual beli, kontrak 
dengan pemborong.

Dalam praktek, pelaksanaannya demikian:
Instansi pemerintah yang bersangkutan, membuat 3urat ke- 
putusan tentang: barang-barang apa yang diperlukan oleh 
bagiannya atau barang-barang/inventaris mana yang dijual/ 
dihapu3kan atau mengenai proyek/bangunan mana yang perlu 
dikerjakan* Kemudian apabila bagian keuangan menyetujuinya 
dibufca penawarar/tender untuk pelelangan, yaitu dengan ten
der umum, atau dengan tender terbatas.
Contoh-contoh tender, yang biasa diumumkan disurat kabar:
untuk pembe 11a,n (dari surat kabar Surabaya Post 13-6-ly74;«

Pengumuman Tender.
Mo. 04 - Perh. -74.

Dibutuhkan segera:
Beberapa party alat-alat Exploitasi hutan dan alat-alat 
penggergajian antara lain:
Preservaks (tree grease, red cup grease;.

BAB XI
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Crosscut saw Rantai sarad.
Bow saw frame Sandvick Vlakplaat.
Carborandum Kikir, dan lain-lain.
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. rerincian jumlah, jenis, specifikasi teknis dari barang- 

barang tersebut serta persyaratan lainnya, dapat dilihat 
dalam dokumen tender yang dapat diperoleh pada:
Terum irerhutani Unit xl, Jalan G-entengkali nomor 4y 
Surabaya, mulai tanggal 14 sampai dengan 20-6-1974 pada 
jam 10.Oo sampai jam 12.uu W.I.B.

2. Contoh-contoh barang-barang dapat dilihat ditempat dan 
pada waktu seperti tersebut angka 1 diatas,

3. Pemasukan surat-surat penawaran akan ditutup pada hari 
Senen tanggal 24-6-ly74 jam 10.00 W.I.B.

untuk pen.jualanldari surat kabar Surabaya Jrost 5-9-1974), 
merupakan tender ulangan karena gagalnya pelelangan I, ini 
bentuknya sama dengan tender pada pelelangan I, hanya waktu 
nya yang berbeda.

I. pemerintah Daerah hotamadya Surabaya, melalui Kantor 
Lelang Megara akan menjual dimtika umum ex stand-stand 
Toko yang terletak di:

Surabaya, 13-6-1974.
Panitia Pembelian.

pengumuman Lelang ke xl.
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1. Jalan Undaan Kulon-wetan m• 125 stand.
2. Jalan rengampon •• 136 stand.
3. Jalan Bunguran •• 62 stand.
4. Jalan Gembong • 63 stand.
5. Jalan Jfecindilan •• 136 stand.

Jumlah ftft 522 stand.

Hari melita t

Surat penswaran

XX* Hari XeXang : Senen tanggal 13-y-ly74, jam 9.00
Tempat lelang : Kantor i'emerintah Daerah Kotamadya

Surabaya, ruang sidang Biro Pengawas- 
an Keuangan, Jalam Taman Surya nomor 
1 Surabaya.
Tanggal 5~9-ly?4 sarapai dengan tang
gal 13-y-ly74 langsung ketempat ada- 
nya stand-stand tersebut diatas.
Dapat diambil di Kantor Kepala Seksi 
Anggaran Keuangan Kotamadya Surabaya 
Kamar nomor 8.

Penjelasan-penjelasan lebih lanjut dapat diminta:
Tiap-tiap hari kerja pada:

1. Kepala Seksi Anggaran Keuangan: Saudara Soelistyono
2. Kepala Bagian i'erbingkilan: Saudara Oesman Karel, 

Syarat-syarat penawaran: Penawaran dengan memasukkan sarapul

iiertutup pada kotak penawaran. 

Jc’enawaran ditutup: 2^dua; jam sebelum pcmbukaan lelang.
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Surabaya, 3 September ly74.
Team penghapusan & Pelelangan KM& 

Ketua: 
iR. Achmad S.Hj.

untuk pemborongan
U n d a n g a n  

Tender Umum.
Nomor 74 rroyek 5080.

Pimpinan jrroyek rehabilitasi Dok Surabaya, dengan ini meng- 
undang rekanan-rekanan yang bergerak dibidang pekerjaan 
konstruksi untuk mengajukan penawaran guna pekerjaan: 
“Pemasangan baru Erection l(satu) buah rortal Crane 5T -10T 
di p e n a t a r a n D o k  Surabaya".
Keterangan-keteiagan lebih lanjut dapat diminta dikantor 
rroyek rehabilitasi Dok Surabaya, dengan alamat p.N Dok 
"Surabaya” Jalan Perak Barat 433-435 Surabaya, mulai hari 
Rabu tanggal 12 Juni 1974 sampai dengan Selasa tanggal 18- 
Juni 1974, jam 08.00 - 11.00 W.I.B.

proyek Rehabilitasi Dok Surabaya 
Pimpinan 

ir. Teguh Sastrodiwongso.
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Kepada peminat tender, yang berminat atas tender ter—-i 
sebut, lalu mengambil formulir surat penawaran ditempat 
yang ditentukan dalam tener, lalu mengisinya, dimasukkan 
dalam sampul tsrtutup sesuai dengan syarat-syarat pemasukan 
penawaran, dan dimasukkan dalam kotak yang disediakan, ber- 
samaan dengan itu harus diserafakan jaminan yang ditentukan. 
Supaya tidak terjadi kegagalan dalam mengikuti lelang, hen- 
daknya diperiksa dulu, apakah surat penawaran itu sudah me- 
menuhi sahnya surat penawaran? Hendaknya diperhatikan:
1, burat penawaran harus dimasukkan dalam sarapul tertutup 

atau jika diatas sampul jangan sampai terdapat nama pe- 
nawar dan terdapat harga penawarannya atau dapat terbaca 
menembus sampul,

2, Besarnya penawaran baik dengan angka/huruf harus jelas, 
harga-harga. baik dengan angka/huruf harus sesuai.

3, Harus ditanda tangani oleh penawar,
4, Jangan raengp-jukan permintaan-permintaan lain yang me- 

nyimpang dari syarat-syarat yang telah ditentukan.
5, Harus menyatakan dengan jelas bahwa penawar tunduk pada 

ket entuan-ket entuan yang termuat dalam peraturan-per- 
aturan yang ada,
rraktek pelaksanaan perjanjian setelah ada tender^ 

Kontrak untuk pembelian:- tender terbatas & tender umura. 
Tender terbatas ditujukan pada pihak-pihak yang sudah di- 
kenal/langganan berdasarkan surat kenal dari badan hukum
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kepada pemerintah/instansi pemerintah.
Contoh aurat penawaran*

P.T "Betjik Djojo".
Export-import-agenci es,

Uomor : Q234/BD/Vi/ 74 *
rerihal s Penawaran Aspal Grade 60/70.

ex Singapore Petroleum Corporation^***C>• 
Lampiran : Harga: Franco Gudang ^emda* Komad Surabaya,

per kg Kp* 66,50 per drum^l60 kg netto; 
Rp* 10640,-

Surabaya, 6 Juni ly74.

Kepada ith*
Bapak walikota iiepala Daerah Komad Surabaya,
Jalan Taman Surya 1*
Surabaya.
Dengan hormat;

Bersama ini perkenankanlah kami untuk mengaju
kan penawaia.n tender untuk Aspal ex Singapore petroleum 
Corporations.^*CJ dengan syarat-3yarat sebagai berikut:
1. Aspal Grade 60/70 sebanyak 100U Ton dengan harga per 

drumvnetto 16u kg) Rp* 10.640, - sepuluh ribu enam ratus 
empat puluh rupiahj.

2* Syarat rembayaran: sesuai dengan peraturan tender Remda
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Komad Surabaya yang berlaku*
3. Penyerahan seluruhnya: dalam bulan Juli 1974.
4. Pengapalan: akhir bulan Juni 1974.
5. Extra Service: sanggup mensupply terlebih dahulu 100 

(seratus) Ton pada akhir bulan Juni 1974.
Demikian penawaran kami, dengan penuh harapan akan me- 

nerima kabar baik dari Bapak, sebelumnya kami menyampaikan 
ucapan banyak terima kasih.

Hormat kami, 
tf.T Betjik Djojo.

Lampiran:
-Surat keterangan FIskal dari r.T Betjik Djojo yang telah 
memenuhi kewajiban-kewajibannya.
-P.T adalah nasabah Bank yang baik(Bank Pemerintah) dengan 
melampirkan surat referensi.
-Telah menyerahkan jaminan untuk mengikuti tender ini sebesar 
Rp. 700,000,-^tujuh ratus ribu rupiah; dengan melampirkan 
foto copy bukti setoran dari Komad Surabaya*

Untuk pembelian barang-barang me3in/industri dari luar 
negeri melalui importir, biasanya dalam surat penawaran 
disertai lamps. ran:
1. Copy suzat Tappiltanda pengenal pengakuan importir;.
2. Copy tanda terima penyetoran jaminan,
3. Voorkalkulasi import.
4. Complete working description.
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Surat penunjukan asli dari supplier.
6. Copy telegram harga terakhir dan penawaran asli.

Susulan surat penawaran. Surabaya, 8 Juni*74.

Dengan hormat,
Menyusuli 3urat penawaran tender kami nomor 

0218/BD/Vx/74 tanggal 6 Juni *74, bersama ini kami tegaskan 
bahwa:
1. Harga: Harga Aapal Grade 60/70 ex S.r.C yang kami tawar-

kan adalah Rp. 66,50{.enam puluh enam 50/100 rupiah.j 
per kg.

2. Berat: Mengenai berat timbangan sebaiknya Aspal yang kami
lever ditimbang lagi untuk ditetapkan kemudian 
seperti halnya dengan party Aspal yang pemah di
lever oleh r.T Injoko, yang pada waktu itu pesan 
melalui perusahaan kami.

3. Extra Service: Sebagai pelayanan terhadap Komad, kami
sanggup mensupply terlebih dahulu 100 Ton Aspal 
60/70 selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni*74.

Demikian harap Bapak menjadikan maklum adanya dan atas 
perhatian mana serta menunggu kabar baik dari Bapak, sebelum 
nya kami mengucapkan banyak terima kasih.
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4. Kami tunduk pada ketentuan dalam Keputusan rresiden no
mor 17 tahun ly74.

Hormat kami,
P.T Betjik Djojo.

Setelah pelelangan dibuka, lalu dibuat berita aoara.

Berita Acara.
Ho. 06y/r/74.

rada hari ini Rabu tanggal 12 Juni ly74, kami yang bei»- 
tanda tangan dibawah ini:

Selaku ranitia Pelelangan Pembelian barang-barang hota 
Madya Surabaya, berdasarkan surat Keputusan Walikota Kepala 
Daerah Kota Madya Surabaya nomor 5/wK tanggal 5 Januari 174 
memberikan pertanggungan jawab atas tugas yang telah di- 
laksanakan, sebagai berikut:
X. Berdasarkan Undangan Tender Panitia Pelelangan Pem

belian barang-barang Kota Hadya Surabaya nomor 890/, 

rUD/Vi/74 tanggal 3 Juni 1974 tentang penawaran umum 
pembelian 1000 Ton Aspal 60/70 ex Singapura untuk ba- 
gian perbekalan dan peralatan Kota Madya Surabaya.
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xi. Berdasarkan surat-surat penawaran yang masuk, mengingat 
akan syarat-syarat penawaran, harga, oara pambayaran, 
levering dan bonafiditas dari penawaran yang masuk, ma- 
ka panitia memutuskan:
a. menunjuk: Betjik Djojo.

Jalan Hapasan nomor 49 Surabaya, sebagai 
laveransir untuk memenuhi kebutuhan re- 
merintah Daerah Kota Hadya Surabaya, akan 
Aapal 60/70 ex Singapore sebanyak 1000(se- 
ribu} Ton.

b, menatapkan harga per kg Rp. 66,50 jadi harga seluruh 
nya iip.66,5jQQ.UG0l enam puluh enam juta lima ratus 
ribu rupiahj.

HI. Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 10 un
tuk dipergunakan seperlunya,

ranitia relelangan Pembelian 
barang-barang Komad Surabaya,

fanitia lelang setelah membuka pelelangan, lalu memeriksa 
surat-surat penawaran yang masuk, Mengecek semua 3urat-surat 
penawaran, mam. yang memenuhi syarat-syarat pelelangan atau 
yang dianggap sah, sehingga karenanya hanya penawaran yang 
dianggap sah yang boleh ikut serta dalam pelelangan,

Untuk surat penawaran yang tidak memenuhi syarat-sya
rat pelelangan, tidak diikut sertakan dalara pelelangan,
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dan karenanya uang sebagai setoran jaminan, yang diminta 
kembali*

Diantara surat-surat penawaran yang sah, oleh panitia 
lelang, lalu dipilih surat penawaran yang mengajukan pe
nawaran yang paling rendah dan dapat dipertanggung jawab- 
kan, panitia lelang menunjuk pihak yang menang, melalui 
berita acai&i, kemudian dibuatlah perjanjian.

Surat per.1an.1lan .jual-beli.
Ho. 8200 A/19/74

Pada hari ini hamis tanggal 13-6-1974, kami yang ber- 
tanda tangan dibawah ini:
1. JNama : R. Soetopo Danoesoebroto S.H.

Alamat : Jalan Taman Surya nomor 1 Surabaya.
Jabatan : Sekretaris Daerah ivota Madya Surabaya, yang

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Da- 
erah Kota Madya Surabaya, selanjutnya disebut 
Rihak kesatu.

2. Nama : Gondo Sabdono.
Alamat : Jalan Kapasan nomor 49 Surabaya.
Jabatan : .rresiden Direktur r.T Betjik Djojo, berkeduduk

an dialamat tersebut diatas, bertindak untuk 
dan atas nama i*.T Betjik Djojo, selanjutnya 
disebut î ihak kedua.

Jiedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan per-
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„ janjian mengikat yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di- 
bawah ini:

Pasal 1.
i’ihak kesatu setuju memesan/membeli dari pihak kedua dan 
pihak kedua setuju melever/menjual kepada pihak kesatu, 
atas dasar indent barang-barang berupa:
1. Hama barang: Aspal Grade 60/70.

ex Singapore retroleum Corporation.
2. Negeri asals Singapore.
3. Keadaan : Baru/baik.
4. Harga satuan: Rp, 66,50 (enam puluh enam 50/100 rupiah)

p*r kilogram Netto.
5. Banyaknya : lOOO^seribuj Ton Netto.
Harga keseluruhan lip. 66.50u. 000 (enam puluh enam jut a lima 
ratus ribu rupiah;.

Pasal 2.
Cara pembayaran:
tfihak kesatu akan melaksanakan pembayaran atas dasar harga 
tersebut dalam pasal 1, dalam 3 tahap yaitu:
a. Tahap ke I; Sebesar 40$ dari Rp.66.b0u.000,- yaitu se-

besar Rp. 26.600.000,-(dua puluh enam ju- 
ta enam ratus ribu rupiah) setelah pihaz 
kedua membuka L/C dan menyerahkan bukti 
pembukaan L/C tersebut kepada pihak kesatu.

b. Tahap ke XI: Sebesar 4ô > dari rip. 66**>uu.0Gu yaitu se-
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besar B|J. 26.600.000,-(dua puluh enam juta 
enam ratus ribu rupiah) setelah dokumen 
atas barang tersebut tiba dan pihak kedua 
memperlihatkan dokumen tersebut kepada pi
hak kesatu.

c. Tahap lsllli Sebesar 20$ dari Rp. 66.500.000,- yaitu se
besar Rp. 13.3G0.uuG,-ttiga belas juta tiga 
ratus ribu rupiah) setelah barang-barang di- 
periksa oleh Komisi renerimaan barang-baraig 
Kota Madya dan diterima oleh pihak kesatu. 

rasal 3.
Masa penyerahan:
Pihak kedua akan menyerahkan barang tersebut dalam pasal 1 
kepada pihak kesatu selambat-lambatnya akhir bulan Julir74, 
dengan terlebih dahulu pihak kedua menyerahkan kepada pihak 
kesatu sebanyak Iu0t3eratus) Ton Aspal 60/70 pada akhir bu
lan Juni*1974.

î asal 4.
Denda hal *alah satu pihak terlambat/tidak tepat memenuhi 
perjanjiannya baik keseluruhannya/sebagian sesuai dengan 
apa yang tercantum dalam surat perjanjian ini, maka pihak 
yang melalaikan kewajibannya tersebut harus membayar denda 
1/30 x b% dari nilai barang yang belum dipenuhinya, kepada 
pihak lain dalam perjanjian ini, untuk setiap hari keter- 
batannya, dan pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut
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harus menanggung segala akibat perbuatan yang timbul dan 
diderita oleh pihak lainnya dalam perjanjian ini, sebagai 
akibat perbuatan yang dianggap sebagai wan prestasi kecuali 
kalau hal tersebut terjadi karena keadaan force majeure.

raaal 5.
Denda karena pembatalan perjanjian,
Dalam hal salah satu pihak membatalkan perjanjian ini, baik 
keseluruhan/setsgian, maka pihak yang membatalkan diwajibkan 
membayar denda sebesar 50j5(lima puluh per seratus) dari ni- 
lai barang yang belum dipenuhinya kepada pihak lainnya da
lam perjanjian ini, kecuali kalau hal tersebut terjadi ka
rena keadaan force majeure atau atasan yang membenarkan pem
batalan tersebut,

rasal 6,
Force-majeure,
1, Yang dimaksud dengan force-majeure disini ialah kejadian 

yang berada diluar kemampuan kedua belah pihak yaitu an- 
tara lain: pemogokan, kebakaran, angin topan, peperang- 
an, pemberoutakan, pembajakan, keterlambatan pengapalan, 
wabah dan lain^lain yang dapat dikategorikan sebagai force 
majeure, sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahaB 
barang atau pembayaran yang akan dilaksanakan.

2. Dalam waktu ICHsepuluh; hari setelah diterima berita 
akan kejadian sesuatu yang bersifat force-majeure ter
sebut diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada
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pihak yang lainnya dalam perjanjian ini. Apabila force- 
majeure atau tidak dilapirkan dalam jangka waktu yang sudah 
ditentukan, maka force-majeure dianggap tidak ada.

ir'asal 7.
Domislli.
Apabila terdapat perselisihan pendapat mengenai pelaksana- 
an perjanjian lAl, maka kedua pihak memilih domisili pada 
Kepaniteraan tfengadilan Negeri Surabaya.

iasal 8.
renutup:
Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6, 2 helai di- 
antaranya bermeterai Rp. 25,- yang berlaku sebagai aslinya 
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lainnya sebagai 
t embus an.
rihak il. Pihak I,

Khusus untuk pembelian barang-barang yang berharga kurang 
dari Rp* 200.000,- tiap aatuannya, tidak ditenderkan tapi 
surat penawaran dikirimkan pada pihak-pihak yang sudah di- 
kenal* Misalnya:

Komad Surabaya Surabaya, 20-5-1974.
Sub bagian rerlengkapan/Urusan Dalam.
Nomor : 079/PH/74.
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Lampiran: 2 lembar offerte. Kepada
Perihal ; penawaran harga. Yth. f.T.........

P.T...........

Toko........
XJ.D........

Surabaya*
Dengan hormat,

Berdasarkan kebutuhan dari DInas/Uruaan/Bagi- 
an Komad Surabaya, maka bersama ini kami minta dengan hor
mat agar Saudara memberikan penawaran harga atas barang- 
barang teraebut dibawah ini:
Nomor Urut. Nama barang yang dibeli. Jumlah kebutuhan.
......... Penawaran harga barang ^lihat lampiran;.
......... alat-alat tulis & kantor

untuk persediaan gudang D 
bulan Juni 1970.

Syarat penawaran:
1. Penawaran harga ini dilakukan dengan mengisi blanko ini 

pada kolom harga satuan & merk/kwalitet barang.
2. Barang yang ditawarkan dari Ready Stock & franco pembeli
3. Harga barang tersebut inclussive MPO dan pembayaran 

nya, menurut peraturan yang berlaku di KMS^dengan surat 
pesanan;.

4. Levering selambat-lambatnya 3 hari, sesudah menerima su
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rat pesanan.
Supaya mengirimkan contoh barang ice Kantor Sub bagian 
Perlengkap%n/Urusan Dalam KMS,

6. xsi tiap-tiap barang harus seauai menurut jumlah isi yang 
diminta dalam satuannya.

7. Penawaran harga ini berlaku sampai dengan tanggal 30-Juni 
1974. Hendaknya penawaran dibuat disertai keterangan yang 
lengkap serta dimasukkan dalam sampul tertutup, sampul 
muka aebelah kiri ataa dibubuhi tulisan "Penawaran" di
masukkan kedalam kotak yang sudah disediakan dikantor 
Sub bagian Perlengkapan/Urusan Dalam KMS. raling lambat 
tanggal 20 Mei 1974 jam 10.00 pagi. Atas perhatian 
Saudara kami ucapkan diperbanyak terima kasih,

Atas nama Kepala Bagian Umum KMS 
Pejabat sementara Kepala Sub bagian 
rerlengkapan/Urusan Dalam.

Surat penawaran ini setelah diisi daftar harga barang- 
barang yang ditanyakan, dikirimkan kembali sesuai dengan 
persyaratan. Setelah diperiksa, penawar yang mengajukan 
harga terendah, yang ditunjuk untuk melayani pesanan dari 
pihak pemerintah. Pihak pemerintah membuat nota pesanan, 
dan karenanya pihak yang mengajukan penawaran, lalu mengirim-
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kan barangnja. disertai faktur pembelian̂ . surat perjanjian;, 
setelah barang diterima dan di cek oleh team pemeriksa, fak
tur lalu ditanda tangani. Setelah melewatl waktu yang ditentu 
kan, barulah diadakan peraabayaran.
Kontrak untuk penjualan.

Pihak penawar mengisi surat penawaran yang disediakan 
dan menyersh kannya kembali sesuai dengan persyaratan kepada 
Panitia lelang, dengan menyerahkan jaminan. Setelah pelelang
an dibuka, ditunjuk yang menang, lalu dibuatlah perjanjian.

Team penghapusan dan pelelangan 
barang-barang Xnventaris 
Kotamadya Surabaya.

Surat perjanjian pembongkaran Pasar Atom A dan B.
No. 33/Pj1/2/73 

rada hari ini Senen tanggal 15 Oktober 1973, kami yang ber- 
tanda tangan dibawah ini:

1. R. Achmad S.H.
Kfitua Team renghapusan dan relelangan barang-barang Inven- 
taris Kotama$ya Surabaya, bertindak untuk dan atas nama 
nalikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, selanjutnya
dalam surat perjanjian ini disebut pihak kesatu.

2. Subadi S.H
selaku rimpinan Perwakilan C.V Yasa, berkedudukan tetap
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di Jalan Tambaksari nomor 8 P Surabaya, bertindak dan atas 
nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam surat 
perjanjian ini disebut pihak kedua. telah mengadakan per
janjian yang mengikat kedua belah pihak seperti temaktub 
dalam pasal-pasal dibawah ini:

rasal 1 
(Pekerjaan yang dibongkar;,

Pihak' kesatu. dalam Jabatannya tersebut diatas menyerahkan 
dan meraerintahkan kepada pihak kedua, guna menerima pe- 
nyerahan dan perintah raelaksanakan:
a. Nama pekerjaan : Pembongkaran Pasar Atom A dan B

Surabaya.
b. Tempat pekerjaan : Jalan Gembong dan Jalan Bunguran

aurabaya. 
rasal X

vDasar pelaksanaan pekerjaan;.
1. rembeliam bekas bangunan rasar Atom A dan B yang telah 

dibayar lunas.
2. relaksanaan pembongkaran sesuai dengan gambar-gambar 

dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal berikut- 
nya serta berita acara.

rasal 3 
vJangka waktu pelaksanaan;.

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 harus sudah selesai di- 
serahkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu^penyerahan i;
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dalam waktu l^satuj bulan terhitung mulai tanggal surat 
perjanjian pembongkaran ini dibuat.

rasal 4 
^Harga borongan pekerjaan;.

Kedua belah. pihak menyetujui harga borongan dari pekerjaan 
tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 3.976.000,- 
terbilang: Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu 
rupiah, sudah termasuk semua pajak dan meterai yang ber- 
hubungan dengan terjadinya surat perjanjian pemborongan ini.

rasal 5
Kedua belah pihak menyetujui harga borongan tersebut dalam 
pasal 4 dilakukan secara tunai di Kaa Kotamadya Surabaya.

rasal 6 
 ̂Cara pembongkaran;.

a. rihak kedua diwajibkan membongkar rasar Atom A dan B sam- 
pai rata tanah. Pihak kedua diwajibkan mengangkut bekas 
bongkaran keluar dari Jalan G-embong dan Jalan Bunguran 
Surabaya.

b. rihak kedua dilarang membuang/memasukkan bongkaran ra- 
sar Atom A dan B kedalam saluran Induk Kali Pegirian .

c. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas dinyatakan 
sebagai tindak pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa 
denda lisatuj % dari harga pekerjaan tersebut dalam pa
sal 1 serfca kewajiban membersihkan saluran tersebut di
atas.
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rasal 7 
^Denda)

a. Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut diataa 
dalam pasal 3 dilampaui tanpa ada alasan yang dapat di- 
aetujui oleh pihak kesatu, maka pihak kedua dikenakan 
denda,

b. Besarnya denda untuk aetiap 1 hari terlambat, ditetap- 
kan sebesar Imscfo) dari harga borongan.

raaal 8 
^Force Majeure}.

a. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7, pihak kedua di- 
bebaskan dari denda-denda, apabila kelambatan penyelesai- 
an pekerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-diluar 
kekuasaan/kesalahan pihak keduatforce majeurej yang di- 
setujui pihak kesatu:
1. Bencana alam, banjir dan hujan lebat.
2. tfembebasan tanah dari bangunan-bangunan tambahan.
3. Terjadinya pekerjaan-pekerjaan tambahan.
4. Kejadian-kejadian lain berdasarkan penilaian pihak ke

satu.

b.-Apabila terjadi peristiwa-periatiwa tersebut diataa, pi
hak kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada 
pihak kesatu dalam waktu 7^tujuhj hari setelah terjadi
nya force majeure.

Pasal 9
^engawaa pelaksanaan pekerjaan}.
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a. Sebagai pengawas, oleh pihak kesatu ditunjuk team peng- 
hapusan dan pelelangan barang-barang mventaris Aota 
Madya Surabaya, yang selanjutnya menugaskan beberapa - 
anggautanya sebagai pengawas-pengawas pekerjaan,

b, irihak kedua berkewajiban menempatkan 3eorang pelaksana 
dengan pembantu-perabantunya ditempat pekerjaan, Pelaksana- 
an tersebut harus mendapatkan kuasa dari pihak kedua un
tuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan,

rasal 10
(Bahan-bahan dan peralatan pekerjaan),

Bilamana dalam syarat-syarat/uraian pekerjaan tidak ada ke- 
tentuan lain, maka semua kebutuhan peralatan untuk pekerja
an harus dlusahakan dan menjadi tanggungan pihak kedua.

.tasal 11 
iKeamanan dan ketertibanj.

a. Sejak ditanda tanganinya surat perjanjian ini pihak ke
dua diwajibkan mengadakan penjagaan atas tempat pekerja
an, semua bahan, barang dan peralatan yang berada ditem
pat pekerjaan termasuk yang menjadi hak milik pihak ke
satu. Bilamana sarapai terjadi kerusakan-kerusakan maupun 
kehilangan-kehilangan ditempat pekerjaan, sepenuhnya men
jadi tanggung jawab pihak kedua.

b. xihak kedua berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban
c. umum dilingkungan tempat pekerjaan,
c, renimbunan-penimbunan bahan-bahan, barang-barang/penempat-
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an peralatan pekerjaan tidak boleh sampai mengganggu ke- 
lancaran pelaksanaan pekerjaan, baik untuk kepentingan
pihak kedua sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain 
atau umum*

jrasal 12 
(.Keselamatan tenaga kerja).

a* rihak kedua bertanggung jawab atas keselamatan para te
naga kerja.

b* ±*ihak kedua berkewajiban menyediakan alat-alat pengaman 
kerja, obat-obatan dan peralatan yang diperlukan untuk 
pertolongan pertama pada KecelaKaan.

rasal 13 
iBuku harian laporan)*

a. *ihaic kedua berkewajiban menyediakan buku harian di- 
tempat pekerjaan, perintah-perintah dan peringatan-per- 
ingatan dari pihak kesatu, sewaktu-waktu hujan dan se- 
gala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pe
kerjaan dicatat dalam buku harian.

b. rihak kedua berkewajiban membuat laporan berkala 
mengenai kemajuan phisik pekerjaan, tenaga kerja, pe- 
kerjaan tambahan/kurang dan lain-lainnya erat hubungan 
nya dengan kelancaran/kesulitan pekerjaan.

tfasal 14
(remborongan pekerjaan ol®h pihak lain;.

a. rekerjaan tersebut dalam pasal 1 baik sebagian maupun
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seluruhnya tidak boleh diborongkan pihak kedua kepada

pihak lain(Onder aanemer) tanpa persetujuan dari pihak 
kesatu,

b. Jika ternyata pihak kedua memborongkan pekerjaan aebagi- 
an/seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-per- 
ingatan tertulis dari pihak kesatu tidak diindahkan oleh 
pihak kedua maka setelah mengadakan perhitungan, pihak 
kesatu berhak membatalkan surat perjanjian ini secara 
sepihak dan berlaku ketentuan-ketentuan dalam A.V pasal 
26.

jfasal 15 
tPerselisihan),

a. Apabila terjadi perselisihan antara pihak kesatu dan pi
hak kedua akan diselesaikan secara musyawarah & mufakat.

b. Jika tidak mendapat penyelesaian yang layak dan memuas- 
kan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh 3uatu 
komisi arbritasi yang terdiri dari 5 anggauta:
- seorang wakil dari pihak kesatu.
- seorang wakil dari pihak kedua*
- seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua be
lah pihak.

c. fada tingkat terakhir, bilamana keputusan komisi tidak 
memutuskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut 
diserahkan kepada jfengadilan Negeri di Surabaya.

Pasal 16
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r

*asal 16 
trembatalan surat perjanjian).

a. Surat perjanjian pemborongan ini atas persetujuan kedua 
belah pihak, dapat dibatalkan dan harus diatur dalam su-
t perjanjian pembatalan,

b. î ihak kesatu berhak membatalkan surat perjanjian ini se
cara sepihak, apabila pihak kedua:
1* didalam waktu 1 bulan terhitung dari tanggal surat 

perjanjian ini tidak atau belum memulai dengan pe
kerjaan pembongkaran.

2, didalam waktu 1 bulan berturut-turut tidak melanjut- 
kan pekerjaan/pembongkaran.

3, secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja 
memperlajnbat pekerjaan penyelesaian/pembongkaran.

4, memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, 
yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan pi
hak kesatu, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam pasal 2 dan 15 surat perjanji
an ini.

b. Apabila terjadi pembatalan perjanjian 3ecara sepihak, 
maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam A.V pasal 62.

rasal 17 
vDomisili

hengenai pelaksanaan surat perjanjian ini dan segala akibat 
nya kedua belah pihak merailih kedudukan yang tidak dapat
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dirobah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya*
Pasal 18

t-fajak Jasa Biaya Meterai dan lain-lain;. 
a* Pajak jasa dan lain-lain akibat dari surat perjanjian 

pemboron^n ini sudah termasuk dalam harga pemborongan 
dan akan dibayarkan oleh pihak kedua sesuai dengan pern- 
bayaran dari pihak kesatu.

b. Biaya meterai 1/1000tseperseribu; dari harga borongan 
menjadi beban pihak kedua dan dibayarkan pada waktu pe- 
nanda tanganan surat perjanjian pemborongan ini.

Pasal 19 
vrenutupj.

Surat perjanjian pemborongan ini dibuat rangkap 8ldelapan; 
dan ditanda tangani bersama oleh pihak kesatu & pihak kedua. 
rihak IX. Pihak X.

Khusus untuk penjualan barang-barang bekas bangunan surat 
perjanjian jual beli itu harus dilampiri "Surat perintah 
kerja11 dari pihak pemerintah kepada pihak pembeliipihak ke
dua;, untuk segera melaksanakan pembongkaran bangunan yang 
sudah dibeli, sesuai dengan ketentuan/syarat dari Team Peng - 
hapusan dan relelangan barang-barang inventaris.
Setelah barang diterima, barulah diadakan pembayaran.
Kontrak dengan pemborong.
Paniti^ lelang menunjuk pemborong yang menang, lalu dibuat-

b7
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lah surat perjanjian. Kisalnya:
KOTAMADxA SURABAiA.

SURAT rERJAJN JIAfl rEKiBORONGAN 
Nomor 6902/80. 

mengenai pekerjaan: 
perbaikan Hampung Dharmawangsa-Aertajaya rroyek lnpres H i  
tahun 1»73*

rada hari Selasa, tanggal 5-2-ly74, kami yang bertanda 
tangan dibawah ini:

1, R. Soetopo Danoesoebroto S.h.
Pejabat sementara Walikota kepala Daerah itomad Surabaya, 
selaku pimpinan troyek inpres ill tahun ly75 didaerah Aomad 
Surabaya, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut 
pihak kesatu.

2. aoesoema Soemantri.
selaku Dirut r.T Margahayu Kegah, berkedudukan tetap di- 
Jalan Krembangan Baru nomor y Surabaya, berdasarkan akte 
Notaris R* Soedjono nomor y tanggal 17-2-1972, bertindak 
untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya dalam 
surat perjanjian ini disebut pihak kedua; 
telah mengadakan perjanjian yang mengikat kedua belah pi
hak seperti termaktub dalam pasal-pasal dibawah ini,

rasal 1. 
pekerjaan yang diborongkan).
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rihak kesatu dalam jabatannya tersebut diataa memberikan 
tugas pekerjaan kepada pihak kedua, dan pihak kedua ter
aebut untuk melaksanakan pekerjaan:
a. Nama pekerjaan : perbaikan Aampung Dharmawangsa-

Aertajaya.
b. Volurae/luas pekerjaan: l.perabuatan jalan panjang 4al m,

lebar 6 m.
2.pembuatan jalan panjang 552 m, 

lebar 7 m.
3.pembuatan saluran tepi jalan oc 
urung-urung panjang 2u43 in dan 
pekerjaan-pekerjaan yang di- 
maksudkan dalam syarat-syarat& 
uraian pekerjaan yang dilampir- 
kan pada surat perjanjian ini.

c. Tempat pekerjaan : xvecamatan Gubeng Aomad Surabaya,
rasal 2

tDasar pelaksanaan pekerjaan;. 
rekerjaan tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh 
pihak kedua sesuai dengan:
a, Gambar-gambar, Syarat-syarat/Uraian/ dan Berita Acara 

penjelaaan untuk pekerjaan yang bersangkutan dan di- 
lampirkan pada surat perjanjian ini;

b. Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming
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van openbare werken, Gouvernementsbesluit nomor 9 tang
gal 29, tanggal 28 Mei 1941{A,Vj, selama tidak bertentang- 
an dengan Syarat-syarat/Uraian pekerjaan dan ketentuan- 
ketentuan dalatn surat perjanjian ini;

Pasal 3 
^Jangka waktu pelaksanaan;•

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 harus sudah selesai di- 
serahkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu[Penyerahan 
pertama; dalam 30-3-1974 terhitung mulai tanggal surat per
janjian pemborongan ini dibuat;

Pasal 4 
(waktu pemeliharaan;.

a. Waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama l^satu; 
bulan terhitung dari tanggal penyerahan pertama;

b. Pihak kedua wa ktu pemeliharaan tersebut diwajibkan meng- 
adakan t pemeliharaan, dan perbaikan-perbaikan pekerjaan 
atas biayanya, bilamana terjadi k«rusaja.ari-keruaakan 
aicibat kurang sempurnanya pelaksanaan mau^un Kurang ba- 
iknya kwalitss bahan-bahan bangunan yang dijjergunaKan;

c. oetelah raasa pemeliharaan berakhir dan pihak kedua su
dah memenuhi kewajihannya sesuai ayat b pasal ini, ma- 
ka diadakan penyerahan kedua^terakhir; dan pihak kedua 
dibebaskan dari kewajibannya dalam masa pemeliharaan.

Pasal 5 
îiarga borongan pekerjaany.

§0
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Kedua belah pihak menyetujui harga borongan dari pekerjaan 
tersebut dalam pasal 1, ditetapkan sebesar Rp. 42,15^.000,- 
terbilangiempat puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu 
rupiah) sudah termasuk semua pajak dan meterai yang ber- 
hubungan dengan terjadinya surat perjanjian pemborongan ini.

rasal 6 
\Aturan pembayaran).

a. Kedua belah pihak menyetujui harga borongan tersebut da
lam pasal 5 dilakukan dalam 6 ̂ enam) angsuran sebagai ber-
ikut: Angsuran ke:
1. 20% dari harga borongan dibayarkan, setelah nilai fi- 

sik Rp, 8,430.400,- pekerjaan= 25% dari harga borongan.
2. 20jo dari harga borongan dibayarkan, setelah nilai fi- 

sik Rp. 8.430,400,- pekerjaan= 45% dari harga borongan.
3. 20ft dari harga borongan dibayarkan, setelah nilai fi- 

sik Rp.8.430.400,- pekerjaan= 65?& dari harga borongan.
4. 20% dari harga borongan dibayarkan, setelah nilai fi- 

sik Ep.8.430.400,- pekerjaan= 85% dari harga borongan.
5. 15% dari harga borongan dibayarkan, setelah pekerja

an selesai dikerjakan & diadakan penyerahan 1=
Rp. 6,322,800,"

6. 5% dari harga borongan dibayarkan, setelah masa pe- 
meliharaan Rp. 2,107.600,- selama Usatu) bulan ber- 
akhir dan dilakukan penyerahan II.
Jumlah Rp. 42.152,000,-
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Catatan: Setiap kali mengajukan permohonan, pembayaran ma- 
ka kontraktor diwajibkan mengajukan surat permohom 
an pembayaran kepada Direksi dengan disertai per- 
inoian dari nilai fisik pekerjaan.
Yang diperhitungkan sebagai nilai fisik pekerjaan 
adalah bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai 
dipasang.

b. Dari setiap pembayaran angsuran, oleh pihak kesatu akan 
dipotong pajak-pajak dan PPn(,5̂ >J untuk diaetor-
kan pada kantor bendaharawan negara di Surabaya.

o. rembayaran-pembayaran angsuran dilakukan, setelah bagian 
pekerjaan telah diperiksa dan disetujui oleh komisi teh~ 
nik*

rasal 7 
(Denda).

a. Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam 
pasal 3 dilampaui tanpa ada alasan yang dapat disetujui 
oleh pihak kesatu, maka pihak kedua dikenakan denda;

b. Besarnjt denda untuk setiap satu hari terlambat, ditetap- 
kan sebesar; Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah; dengai 
ketentuan, bahwa jumlah denda-denda tersebut tidak me- 
lebihi lima prosenj dari harga borongan.

rasal 8 
^Force Majeurj.

a. Menyirapang dari ketentuan dalam pasal 7, pihak kedua di-
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bebaskan dari denda, apabila kelambatan penyelesaian pe
kerjaan disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa 
diluar kekuasaan atau kesalahan pihak kedua(Force Majeui? 
yang disetujui oleh pihak kesatu;
1. Bencana alam, banjir dan hujan lebat.
2. rerabebasan tanah dari bangunan-bangunan/penguasaan 

pihak lain.
3. Terjadinya pekerjaan-pekerjaan tambahan.
4. iie jadian-kejadian lain berdasarkan penilaian pihak 

kesatu,
b. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut diatas, pi

hak kcfidua harus memberitahukan secara tertulis kepada pi
hak kesatu dalam waktu 7^tujuh) hari setelah terjadinya 
Force Majeur.

rasal 9
^rengawas pelaksana pekerjaanj.

a. Sebagai Ketua Ĵ engawas Proyek^Direksi), oleh pihak ke
satu ditunjuk Kepala Dinas rekerjaan Umum Kotamadya 
Surabaya yang selanjutnya menug^skan beberapa pejabat se
bagai pengawas-pengawas pekerjaan.

b. rihak kedua berkewajiban raenerapatkan seorang pelaksana 
dengan pembantu-pembantunya ditempat pekerjaan, Pe
laksana tersebut harus mendapatkan kuasa dari pihak ke
dua untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan, selanjut
nya berlaku ketentuan-ketentuan dalam A.V pasal 8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJANJIAN PERJANJIAN YANG BERSIFAT PRIVAAT ... MINAYAH



(Bahan-bahan dan peralatan pekerjaan;.
Bilamana dalam syarat-syarat/uraian pekerjaan tidak ada 
ketentuan lain, maka semua kebutuhan bahan dan peralat
an untuk pekerjaan harus diusahakan dan menjadi tanggung- 
an pihak kedua.
Semua bahan dan barang untuk pekerjaan harus diketahui 
dan disetujui oleh pihak kesatu; selanjutnya berlaku ke
tentuan-ketentuan dalam A.V pasal 23 sampai pasal 27.

rasal 11 
tKeamanan & ketertibanj.

.fihak kedua diwajibkan mengadakan penjagaan atas tempat 
pekerjaan, aemua bahan, barang dan peralatan yang berada 
ditempat pekerjaan, termasuk menjadi hak milik pihak ke
satu. Bilamana ssonpai terjadi kerusakan-kerusakan mau- 
pun kehilang^n-kehilangan ditempat pekerjaan, sepenuh- 
nya menjadi tanggungan pihak kedua.
rihak kedua berkewajiban menjaga keamanan dan ketertib- 
an umum dilingkungan tempat pekerjaan.
£enimbunan bahan-bahan atau penempatan peralatan-peralat- 
an pekerjaan tidak boleh sarapai mengganggu kelancaran 
pelaksaa&an pekerjaan, baik untuk kepentingan pihak ke
dua aendiri maupun untuk kepentingan pihak lain atau 
umum.

.rasal 10

Pasal 12
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rasal 12 
^iCeselamatan tenaga kerjaj.

a. Pihak kedua bertanggung jawab atas keselamatan para te
naga kerja sesuai dengan ketentuan dalam A.V pasal 20, 
dan diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan perburuhan 
yang berlaku;

b. Pihak kedua berkewajiban menyedlakan alat-alat pengaman 
kerja, obat-obat dan peralatan yang diperlukan untuk per- 
tolongan pertama pada kecelakaan.

rasal 13 
\,rekerjaan tambah dan kurangj.

a. Sebelum ada persetujuan tertulis dari pihak kesatu, pi
hak kedua :'.tidak diperbolehkan merobah pekerjaan tersebut 
dalam pasal 1, yang mengakibatkan terjadinya pekerjaan 
tambah atau kurang.

b. Apabila untuk pekerjaan harus dilaksanakan pekerjaan tam
bahan, oleh kedua pihak akan dibuatkan surat perjanjian 
tambahan^sub kontrak;, dan surat-surat perjanjian tam
bahan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisah- 
pisahkan dari surat perjanjian ini.

c. Harga pekerjaan tambahan dan kurang diperhitungkan ber
dasarkan harga-harga kesatuan yang dilampirkan pada su
rat penawaran harga borongan pekerjaan. Untuk perhitung- 
axi harga pekerjaan tambahan tidak berlaku ketentuan dalam
A.V pasal 51 ayat 3.
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^asal 14 
\Buku harian; laporan;.

a. rihak kedua berkewajiban menyediakan buku harian di- 
tempat pekerjaan. Perintan-perintah dan peringatan- 
peringatan dari pihak kesatu, waktu-waktu hujan dan se~ 
gala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerja
an dicatat dalam buku harian*

b. Pihak ke&aa berkewajiban membuat laporan berkala mengenai 
kemajuan flsik pekerjaan, tenaga kerja, pekerjaan, te
naga kerja, pekerjaan tambah/kurang dan lain-lainnya 
erat hubungannya dengan kelancaran/kesulitan pekerjaan.

Pasal 15
pemborongan pekerjaan oleh pihak lain;.

a. rekerjaan tersebut dalam pasal 1, baik sebagian maupun 
seluruhnya tidak boleh diborongkan pihak kedua kepada 
pihak lain^onder aarmemer) tanpa persetujuan dari pihak 
kesatu.

b. Jika ternyata pihak kedua memborongkan pekerjaan sebagian 
atau seluruhnya kepada pihak lain, dan ji&pingatati-pBr- 
ingatan tertulis dari pihak kesatu tidak diindahkan oleh 
pihak kedua maka setelah mengadakan perhitungan, pihak 
kesatu berhak membatalkan surat perjanjian ini secara 
sepihak dan berlaku ketentuan-ketehtuan dalam A.V pasal 
62.
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trerselisihan).
a* Apabila terjadi perselisihan antara pihak kesatu dan pi

hak kedua, akan diselesaikan secara musyawarah & mufakat
b. Jika tidak mendapat penyelesaian yang layak dan memuas- 

kan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh suatu 
komisi arbritase yang terdiri dari 3t.tiga; anggauta;
- seorang wakil dari pihak kesatu.
- seorang ■wakil dari pihak kedua.
- seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua be - 
lah pihak*

o. rada tingkat terakhir, bilamana keputusan komisi tidak 
memutusikan kedua belah pihak, maka peraengketaan ter
sebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya.

irasal 17 
^rembatalan surat perjanjianj.

a. Surat perjanjian pemborongan ini atas persetujuan kedua 
belah pihak dapat dibatalkan dan harus diatur dalam su
rat perjanjian pembatalan.

b. rihak kesatu berhak membatalkan surat perjanjian ini se
cara sepihak, apabila pihak kedua:
1. didalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal su

rat perjanjian ini tidak atau belum memulai dengan 
pekerjaan pembangunan.

2. didalam waktu satu bulan berturut-turut tidak me-

rasal 16
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lanjutkan pekerjaan pembangunan.
3. secaia langsung atau tidak langaung dengan sengaja 

memperlambat penyelesaian pembangunan*
4. memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, 

yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan pi
hak kesatu; tidak melaksanakan ketentuan yang ter- 
oantum dalam pasal 2 dan pasal 15 surat perjanjian 
ini.

c. Apabila terjadi pembatalan perjanjian secara sefihak, 
maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam A.V pasal 62*

rasal lb 
^Doraisili},

Mengenai pelaksanaan surat perjanjian ini dan segala akibat 
nya, kedua belah pihak memilih kedudukan yang tidak dapat 
dirobah di Kepaniteraan rengadilan Negeri di Surabaya.

rasal 19
vi"ajak Jasa Biaya meterai dan lain-lain;.

a. Jr'ajak jasa dan lain-lain akibat dari surat perjanjian 
pemborongan ini sudah termasuk dalam harga pemborongan 
dan akan dibayarkan oleh pihak kedua sesuai dengan pem- 
bayaran dari pihak kesatu.

b, Biaya meterai l/10UD\,seperseribu; dari harga borongan 
menjadi lteban pihak kedua dan dibayarkan pada waktu pe- 
nanda tangan surat perjanjian pemborongan ini.

Pasal 2u
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rasal 2u 
 ̂̂ i'enutup;.

Surat perjanjian pemborongan ini dibuat dalam rangkap 12 
(dua belas; dan ditanda tangani bersama oleh pihak kesatu 
dan pihak kedua.

rihak kedua. rihak kesatu.

Pelaksanaan perjanjian privaat rechtelijk dan dibuat 
dengan pemerintah. yang tidak memerlukan lelang. Antara 
lain, dibawah ini penulis berikan contoh dalam perjanjian 
sewa menyewa, dimana yang disewakan berupa tanah atau rumah 
milik pemerirt ah , penyewanya adalah masyarakat/badan hukum.

Kotamadya Surabaya Nomor..................
rerusahaan rumah, Daftar perobahan nomor-
Dlhapuskan pada tanggal.......... tanggal................
Daftar perobahan nomor tanggal.... Kartu perumahan nomor....

rerjan.jian sewa menyewa.
Yang bertanda tangan dibawah ini...................

peker jaan.. *.. .................selanjutnya disebut pihak
ke 1, menyatakan telah menyewa dari rerseroan rerumahan 
Bakyat(N.V.V; yapg diwakili oleh Sekretaris Daerah Ketua 
Dewan pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya yang turut me-
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nanda tangani surat perjanjian ini dan selanjutnya disebut 
pihak ke 11, menyatakan pula bahwa telah menyewakan kepada
pihak ke 1, persil yang terletak di Jalan........nomor*..
....... ........ ...... perponding nomor*....... *.......

Keadaan persil ini telah diketahui oleh kedua belah 
pihak sehingga penjelasan lebih lanjut tak perlu dicantum- 
kan. Kedua belah pihak menyatakan persetujuan sebagai ber- 
ikut: rasal 1

rersewaan ini dilakukan untuk satu bulan almanak pe-
nuh dan dimulai pada tanggal ........ yang dapat diper-
panjang secara diam-diam dengan satu bulan, kecuali jika 
pihak l/XI sebulan sebelumnya member! tahukan secara ter- 
tulis kepada pihak Il/X, bahwa persewaan itu tidak perlu 
dilanjutkan

rasal 2
Harga sewa sebulan Rp..........{....... rupiah; yang

harus dibayar terlebih dahulu selambat-lamhatnya pada tang
gal 5 dari bulan yang harus dibayar sewanya itu. aemua pem- 
bayaran dilakukan di Kantor Bendahara Kotamadya Surabaya 
dan untuk pembayaran ini diberi surat tanda pembayaran.

rasal 3
Untuk perjanjian ini dipungut pembayaran meterai se- 

harga Rp. 25,-
rasal 4
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Pasal 4
Penyewa harus mengizinkan pegawai Pemda Kotamadya 

Surabaya, yang bertugas mengawasi perumahan-perumahan 
Kotamadya Surabaya, untuk memasuki halaman/rumah yang di- 
aewanya antara jam 7.00-18.00,

Pasal 5
Dengan tidak mendapat izin tertulis dari Pemda Kota 

madya Surabaya, penyewa tidak boleh menyewakan/memberi se~ 
bagian/seluruh rumah yang disewanya itu kepada pihak III,

rasal 6
Jika penyewa melanggar salah satu pasal dari perjanji

an ini pemda Kotamadya Surabaya dapat menghentikan persewa- 
annya.

Pasal 7
Sewa menyewa ini oleh kedua penanda tanganan dijalan- 

kan dengan par janjian yang umum berlaku untuk Surabaya 
atau dengan aturan yang ditetapkan atau akan ditetapkan 
oleh Pemda Aotamadya Surabaya.

rasal 8
Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan di Kantor 

Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.
Demikian maka surat perjanjian sewa menyewa ini di

buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di - 
Surabaya pada tanggal...........
rihak IX, Pihak X.
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Untuk sewa menyewa tanah remda Jiotamadya Surabaya pe
laksanaan dalam prakteknya, calon penyewa/pemohon harus 
mengisi fomulir peresmian pemakaian tanah, yang sudah di- 
sediakan untuk itu. Pengisian formulir tersebut, sesuai 
dengan keadaan status tanah, apakah terkena perencanaan 
tata kota atau tidak. Fprraulir-formulir tersebut antara 
lain:-warn&/hijau persewaan diberikan untuk waktu b

tahun sebab sudah sesuai dengan pe
rencanaan tata kota, dan diberi fasi- 
litas dapat iain bangunan dan raeng- 
ambil kredit.

-warna kuning persewaan diberikan untuk waktu 1 ta
hun, sebab melanggar reuline.

-warna merah persewaan diberikan dengan ketentuan
sewaktu-waktu dapat dicabut bila 
pemerintah memerlukannya, sebab tanah 
tersebut terkena rencana 1 tahun.

jbermohonan-pemohonan tersebut harus mendapat persetujuan 
walikota Aepala Daerah Jiotamadya, dalam contoh ini Kota- 
madya Surabe^a,

Demikianlah secara umum pelaksanaan perjanjian-per- 
janjian privaat rechtelijk yang dibuat dengan pemerintah 
dalam prakteknya.
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BAB III 
KESIM^ULAK DAM SARAH-SARAN 

DAFTAR KEHJSTAKAAN

Kesimpulan penulis terhadap perjanjian-perjanjian 
yang bersifat privaat rechtelijk dan dibuat dengan pe
merintah ini, segala sesuatunya mengenai perjanjian ini, 
dititik beratkan pada kepentingan pemerintah,
Kalau pemerintah berkepentingan untuk melakukan jual-beli 
atau kontrak dengan pemborong, barulah akan terjadi per
janjian. Dalam hal sewa menyewa rumah, tanah milik negara, 
kepentingan pemerintah lebih ditonjolkan, bila kepenting
an pemerintah menghendakinya, dapat mengakibatkan batal- 
nya perjanjian, biasanya hal ini sudah ditentukan dalam 
persyaratan sewa menyewa.

Bila pihak lain, ingin mengadakan perjanjian dengan 
pemerintah, mau tidak mau harus tunduk pada peraturan yang 
berlaku untuk itu, yang tidak dapat dilanggar begitu saja, 
bila dilanggar kemungkinan saja perjanjian itu tidak sah, 
batal atau dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian itu sah, tapi mungkin pada pelaksana- 
annya karena asesuatu sebab/tidak manuruti aturan yang ber
laku -untuk itu, menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya 
■prestasi dengan baik, sebagaimana dalam contoh terdahulu
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antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan r.T 
Astra yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pihak III dengan 
tugas untuk melakukan serta melaksanakan hal pemasukan ba
rang-barang termaksud dalam kontrak. Diraana dalam hal ini 
■t.T Astra tidak berhasil membuka L/C^Levering Crediet; ka- 
rena tidak sanggupnya r.T Astra memperoleh B.E kredit mau- 
pun B.E umum melalui USA. Tapi r.T Astra membuka L/C me
lalui Amsterdam, hingga ditolak oleh AID di Jakarta, yang di- 
sebabkan P.T Astra tidak dapat melaksanakan perjanjian.

Mengapa . T Astra membuka L/C melalui Amsterdam, dan 
tidak menggunakan B.E kredit maupun B.E umura melalui USA? 
Karena dengan B.E kredit memerlukan penawaran secara tender 
USA yang memakan waktu lama. Dalam halt Ini yang ditekankan 
adalah syarat tender harus dipenuhi.
i^embatalan suatu perjanjian privaat rechtelijk dan dibuat 
dengan pemerinia h, dapat terjadi apabila disebabkan karena 
tidak dipenuhinya prestasi perjanjian atau wan prestasi atau 
dapat juga apabila kepentingan pemerintah menghendakinya* 

walaupun perjanjian-perjanjian yang bersifat privaat 
rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini'berdasar pada
B,w, h.vt#K, I.C.w, I.B.W, A.V, dan peraturan-peraturan lain 
nya yang berlaku untuk itu, pada waktu perjanjian dibuat, 
tetap mempunjai kekuatan berlaku yang sama dengan perjanji
an pada uinuiiin̂  , dan karenanya apabila ter^adi sengketa da
pat menuntutnya dimuka pengadilan yang telah dipilih/di-
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sebut dalam perjanjian. Tapi dalam praktek jarang terjadi 
sengketa dimuka pengadilan, biasanya dalam hal ini diselesd. 
kan dengan perdamaian antara keduanya.

J^erselisihan-perselisihan mengenai taginan-tagihan 
dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan jalan “dading” 
^persetujuan perdamaian; untuk hal mana jika yang menjadi 
pokok perselisihan mengenai nilai uang yang lebih besar 
dari pada Rp. lu.oOO,- diharuskan adanya persetujuan dengan 
Undang-Undang(pasal 1851 B.^;.
Tiap-tiap tahun segala persetujuan perdamaian yang tidak 
memerlukan persetujuan-persetujuan dengan Undang-Undang 
diberitahukai kepada Dewan rerwakilan Rakyat. Demikianlah 
pengaturan mgngahai perselisihan, yang diatur dalam pasal 
18 l.C.w.

relaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat 
privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, sangat 
berliku-liku, tapi hal ini justru mempunyai keuntungan ja
rang terjadi sengketa, perjanjian berjalan lancar.

Ada suatu putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai 
perkara antara Bank i'embangunan Daerah dengan ir.T Oriental 
dengan kawan-kawannya, yang membuat penulis tidak mengerti 
mengapakah rengadilan Negeri tersebut tidak mengabulkan 
tuntutan Baric rembangunan Daerah mengenai gugatan bahwa 
tergugat haitts membayar segala beaya-beaya yang bersangkut- 
an dengan paaagihan hutang, termasuk beya pengacara/kuasa
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lainnya, sebesar 10)6 dari jumlah penagihan yang harus di
bayar. radahal tuntutan tersebut diatas, raerupakan salah 
satu syarat untuk membuat perjanjian membuka kredit, dan 
sudah disetujui dan ditanda tangani dimuka Notaris. 
Sedangkan menurut pasal 1338 B,i/v perjanjian itu mengikat 
para pihak yang mengadakannya, perjanjian itu berlaku se
bagai Undang-Undang bagi para pihak.

Dalam putusan rengadilan ternyata tuntutan tersebut 
tidak dikabulkan, dengan alasan atas dasar prikemanusiaan 
untuk tidak memberatkan tergugat.

Aalau begitu, apakah suatu perjanjian yang sudah di- 
bu§t secara sah, apabila terjadi sengketa dapat dikurangi 
kekuatan berlakunya, atas pertimbangan hakim yang berdasar 
atas prikertansiaan? Bukankah itu berarti melanggar pasal 
1338 B.w? Ds&am putusan fengadilan tersebut dapat diketahui 
banwa hal itu dapat dilakukan, ini mungkin supaya Undang- 
Undang tidak diperlakukan secara kaku.

Alangkah baiknya, kalau i^engadilan Negeri member! 
jaminan hukum pada isi perjanjiannya. Apalagi kalau wan 
prestasi itu disebabkan karena ^danya itikad tidak baik 
dari salah satu pihak, sehingga karenanya salah satu pihak 
tidak dirugikan dan untuk mencegah tak terulang lagi hal 
tersebut,

Jadi ringkasnya, perjanjian-perjanjian yang bersifat 
privaat rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini, para
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pihaknya terdiri dari warga negaratpersoonj ataupun badan 
hukum disatu pihak, sedangkan lainnya adalah negara dengan 
bagian-bagiannya(pemerintahj atau instansi pemerintah,

Obyek perjanjiannya ditentukan oleh pemerintah, pihak 
yang lain hanya mengikuti saja, jadi apabila hendak mem- 
buat perjanjian dengan pemerintah, pihak yang lain harus 
menuruti apa yang dikehendaki pemerintah, kadang-kadang harus 
dinyatakan secara tegas kalau pihak yang lain mau tunduk pa
da peraturan yang berlaku untuk itu,

bentuk perjanjiannya ditentukan oleh pemerintah berupa 
suatu permohonan dari pihak yang lain kepada pemerintah, bi
la diluluskan oleh pemerintah, baru terjadi perjanjian.
Kata "perjanjian" dalam praktek sehari-hari disebut kontrak.

Dasar hukuranya, harus mengikuti apa yang ditentukan 
oleh pemerintah, walaupun itu hanya berupa surat keputusan 
Presiden atau Qubernur, disamping dasar hukum yang pokok, 
yaitu B.w, w.v.K, I,B.w, I.C.w dan A.V. Semuanya itu ditltlk 
beratkan padBa kepentingan pemerintah.

Sebagai penutup kata, semoga skripsi penulis ini, ada 
gunanya bagi pen̂ pfcahuan dalam ilmu nukum, yang selalu ber- 
kembang, walaupun penulisannya kurang sempurna.
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