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BAB I 
PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Manueia sebagai individu merapunyai kehidupan jiwa 

yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial 
tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, 
hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyara
kat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai 
segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Lebih- 
lebih dalam zaraan modern ini tidaklah mungkin bagi sese- 
orang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantu- 
an dari/atau kerja sama dengan orang lain.

Demikian pula misalnya, untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang baik, dan untuk meningkatkan kesejah- 
teraan sosial masyarakatnya, pemerintah meraerlukan 
barang-barang dan jasa dalam jumlah besar. Hal ini di- 
perlukan baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak, 
misalnya pembangunan gedung-gedung, jalan dan jembatan, 
mesin-mesin serta peralatan pabrik, dan sebagainya.

Sebagai contoh, dalam rangka pengadaan gula seba
gai salah satu bahan pokok, pihak Perkebunan baru dapat 
memproduksi gula jikalau pihak Perkebunan di samping 
telah cukup tersedia adanya tebu sebagai bahan pokok, 
juga harus ditunjang dengan tersedianya spare parts atau

1
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peralatan-peralatan maupun bahan-bahan pembantu lain, 
untuk menjamin lancarnya proses produksi selama masa 
giling. Tebu, bahan-bahan lain, dan peralatan tersebut 
diperoleh dari pihak rekanan (pedagang). Di sinilah akan 
terjadi suatu hubungan timbal balik, yaitu di satu pihak 
rekanan selaku penjual, di pihak lain selaku pembeli yang 
secara bersama-sama roengikatkan diri dalam perjanjian 
jual beli.

Menurut pasal 1457 BW pengertian jual beli adalah 
suatu perjanjian di raana pihak yang satu mengikatkan diri 
untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak 
lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui 
bersama. Sehingga lahirlah hukum perikatan, yaitu suatu 
hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana pihak 
yang satu berhak atas sesuatu, dan pihak yang lain mero- 
punyai kevajiban untuk melakukan atau memberikan sesuatu.^- 
Pihak yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan dise- 
but kreditur. Pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan 
disebut debitur. Adapun barang sesuatu atau prestasi 
yang dapat dituntut menurut undang-undang dapat berupa: 
menyerahkan suatu barang, membayar harga, melakukan suatu

Subekti, Hukum Per.ian.jian. cet. VI, Interraasa, 
Jakarta, 1979, (selan^utnya disingkat Subekti I), h. 1.
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perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
Tetapi walaupun di dalam perikatan sudah secara 

tegas ditetapkan, bahwa para pihak harus memenuhi ke- 
wajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, namun 
adakalanya masih ada juga pihak-pihak yang tidak memenuhi 
kewajibannya. Terutama bila ada faktor-faktor lain se
bagai penyebab, misalnya: harga barang naik, barang ter- 
lambat datang, atau barang habis, dan lain-lain. Sehingga 
yang bersangkutan dapat dikatakan wanprestasi. Seorang 
debitur dikatakan wanprestasi, bila ia tidak memenuhi ke- 
wajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya 
tetapi tidak seperti yang telah diperjanj ikan..

Untuk mencegah jangan sampai debitur dengan mudah 
sa^a melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak di- 
pakai perjanjian dengan ancaman hukuman sebagai jaminan 
jika ia tidak menepati kewajibannya. Agar lebih mudah 
penyelesaiannya maka ancaman hukuman ini biasanya dite- 
tapkan dalam suatu jumlah uang tertentu sebagai suatu 
pembayaran ganti rugi atau denda, yang sejak semula sudah 
saling disepakati oleh para pihak yang membuat perjanji- 
an. Ancaman hukuman ini selalu disebutkan dalam setiap 
penerbitan Surat Pesanan (SP) atau kontrak di lingkungan 
PIP. Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalah
an yang dapat dirumuskan sebagai salah satu pangkal tolak
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dalam penulisan secara keseluruhan. Adapun perumusan per- 
masalahannya adalah sebagai berikut:
a) Apakah manfaat menggunakan jenis perjanjian dengan 

ancaman hukuman?
b) Apa akibatnya bila ada kenaikan harga setelah perjan

jian ditutup?
c) Bagaimana penyelesaian yang ditempuh apabila ada van- 

prestasi?

2. Pen.jelasan Judul
Saya dalam menyusun skripsi ini memakai judul "Ke- 

audukan Perjanjian Dengan Ancaman Hukuman Di Lingkungan 
PTP" . Agar penulisan ini menjadi jelas permasalahannya, 
saya memberi batasan terhadap judul skripsi ini. Penger- 
tian kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya tentang pe- 
laksanaan perjanjian dengan ancaman hukuman dalam 
praktek. Pengertian perjanjian dengan ancaman hukuman 
adalah suatu perjanjian yang menenxukan bahwa untuk 
jaminan pelaksanaan perjanjian, maka debitur diwajibkan 
melakukan sesuatu bila debitur wanprestasi (pasal 1304 
BW). Istilah di lingkungan PIP menunjukkan ruang lingkup 
penulisan ini hanya mengupas mengenai ancaman hukuman 
yang mungkin dikenakan oleh PIP terhadap para rekanan 
yang lalai melaksanakan perjanjian.

Jadi secara keseluruhan judul skripsi ini mengan-
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dung pengertian_: praktek pelaksanaan ancaman hukuman 
yang dikenakan PEP terhadap rekanan yang wanprestasi.

3 . Alasan Pemilihan Judul
Ada beberapa alasan yang menyebabkan saya ter- 

tarik untuk memilih judul skripsi tersebut di atas, 
yaitu: Adanya perjanjian dengan ancaman hukuman oleh PIP 
adalah untuk menjamin terlaksananya perjanjian oleh para 
rekanan apabila mengingkari janji secara sah. Di samping 
itu praktek di PIP menunjukkan bahwa pembelian barang 
keperluan pabrik sebagian besar harus dilakukan melalui 
proses tender, yang diikuti dengan adanya syarat-syarat 
yang berupa sanksi yang dapat menggugurkan keikutsertaan 
rekanan yang bersangkutan bila itu diabaikan. Hal inilah 
yang menarik perhatian saya untuk mengetahui lebih jauh 
pelaksanaan perjanjian dengan ancaman hukuman di ling- 
kungan PIP, untuk membandingkan dengan teori yang pernah 
saya peroleh di bangku kuliah.

4. Tu.iuan Penulisan
Yang menjadi tujuan saya di dalam menyusun skripsi 

ini adalah di samping merupakan syarat mutlak untuk mem- 
peroleh gelar Sarjana Hukum pada Pakultas Hukum Universi
tas Airlangga, juga untuk dapat memberikan gambaran dan 
penjelasan yang menyeluruh tentang pelaksanaan dan arti
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penting perjanjian dengan ancaman hukuman di lingkungan 
PTP.

5. Metodologi 
a* Pendekatan masalah.

Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masalah 
yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, saya : 
menggunakan pendekatan masalah secara yuridis, dalam hal 
ini dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Maksud 
pendekatan yuridis yaitu segala permasalahan ditelaah 
dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan ilmu hukum 
dan peraturan-peraturan hukum yang pernah berlaku maupun 
yang sekarang seaang berlaku. Pembahasan deskriptif- 
analitis yaitu dilakukan dengan memusatkan dan melukis- 
kan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sekarang, 
kemudian disusun, aijelaskan, dan akhirnya dianalisisi.

b. Sumber data.
Data yang saya peroleh untuk menyusun skripsi ini 

pertama, berasal dari study kepustakaan yang berkaitan 
dengan permasalahan perjanjian dengan ancaman hukuman; 
kedua, berasal dari vawancara dengan para pihak yang ada 
kaitannya dengan permasalahan ini, terutama pihak PT. 
Perkebunan ZXIV-XZV (Persero) di Surabaya.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
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Saya mula-mula mengumpulkan data dari perpustaka- 
an yang berupa buku-buku, undang-undang, surat kabar, 
catatan, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan 
pokok masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya mengadakan 
wawancara dengan instansi yang mempunyai kaitan dengan 
permasalahan ini, yaitu PIP ZXTV-XXV (Persero) di Suraba
ya. Dari data yang terkumpul tersebut, saya adakan peng- 
olahan. untuk memisahkan ke dalam bab-bab atau subbab 
yang sesuai dengan bidang pembahasan masing-masing. Hal 
ini dimaksudkan guna memudahkan menyusun penulisan serta 
untuk menghindari adanya kekacauan dalam penulisan ini.

d, Analisis data.
Dari berbagai macam data yang telah saya kumpul- 

kan, kemudian saya memilih data-data yang benar-benar 
cocok atau relevan dengan penulisan ini, kemudian data 
yang kurang relievan namun masih dapat dipergunakan untuk 
melengkapi data pokok untuk penulisan ini, sedang data 
yang tidak relevan sama sekali dengan penulisan ini tidak 
perlu dipergunakan.

6 . Pertanggungjawaban Sistematika
Agar lebih mudah memahami skripsi ini, maka ter- 

lebih dahulu perlu disusun sistematikanya. Adapun susun- 
an tersebut didasarkan atas pertirabangan-pertimbangan
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sebagai berikut:
Pertama-tama dengan menempatkan bab pendahuluan, 

karena sebelum memasuki materi penulisan, perlu saya 
uraikan sedikit untuk memberikan gambaran tentang hal-hal 
di sekitar permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
Qleh karena sifatnya hanya merupakan gambaran umum, maka 
saya tempatkan dalam BAB I.

Sebelum membahas lebih lanjut perlu kiranya me- 
ngetahui pokok masalahnya, yaitu perjanjian dengan ancam
an hukuman di lingkungan PTP. Tang perlu dibahas pertama 
adalah proses tender sehingga terbentuknya perjanjian, 
yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penyerahan se- 
suai dengan isi perjanjian. Dengan terjadinya perjanjian 
para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya raasing- 
masing, sehingga perjanjian itu dapat terlaksana dengan 
baik. Dan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian maka per
janjian dibuat dengan ancaman hukuman. Karena masalah ini 
merupakan dasar dari penulisan ini sebelum menginjak 
masalah yang lebih lanjut, maka bab ini perlu saya letak- 
kan di dalam BAB XI.

Sering pula terjadi para rekanan setelah menutup 
perjanjian, terjadi kenaikan harga barang-barang. Se
hingga tak jarang dari para rekanan yang mengalami ke- 
rugian. Mereka berusaha untuk mengatasi dengan jalan
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mengajukan permohonan kepada pihak PIP agar perjanjian 
yang telah terbentuk dapat ditinjau kembali untuk diada- 
kan pengubahan terhadap isi perjanjian dengan harapan 
harga perjanjian disesuaikan dengan harga bahan-bahan 
yang mengalami kenaikan. Pembahasan ini saya uraikan di 
dalam BAB 111.

Dengan perjanjian* sering di satu pihak dinyatakan 
wanprestasi akibat kelalaiannya dalam melaksanakan apa 
yang menjadi kewajibannya, ada kemungkinan rekanan lalai 
melever barang sesuai dengan apa yang telah disepakati 
bersama dan ada kemungkinan pihak PTP yang lalai membayar 
harganya. Upaya yang bagaimana yang dilakukan dalam 
praktek dan bagaimana seharusnya berdasarkan validitas 
hukum positip yang ada. Inilah yang menjadi sebab bahwa 
BAB IV itu diperlukan dalam tulisan ini.

Terakhir akan raemuat kesimpulan-kesimpulan dari 
keseluruhan pembahasan baik dari teori yang ada maupun 
dalam praktek, sebagai titik fokus dari tulisan ini, bila 
seandainya apa yang terdapat dalam praktek tidak ada ke- 
sesuaian dengan apa yang terlihat dalam teori, akan di- 
ringkaskan ke dalam bentuk saran. lentu saja seperti 
biasanya penulis lain, pembahasan terakhir ini saya tem- 
patkan di dalam bab penutup. Yang dalam hal ini adalah 
pada BAB V dari skripsi tersebut.
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BAB II
MANFAAT PENGGUHAAH PERJAHJIAH 

DENGAH AKCAMAK HUKUMAfl

Perjanjian dengan ancaman hukuman yang diatur
dalam bagian X, titel I, buku III BW (pasal 1304-1312),
seolah-olah telah memberi jaminan bahwa debitur akan rae-
laksanakan pemenuhan perjanjian. Karena bila debitur
terlambat atau ingkar melaksanakan pemenuhan, ia akan di-
bebani dengan suatu hukuman sesuai dengan yang telah di-
tetapkan dalam perjanjian. Pada perjanjian ini, bila
debitur melakukan wanprestasi maka jumlah ganti rugi yang
harus dibayar debitur sudah pasti besarnya. Sehingga ter-
bebaslah kreditur dari kewajiban pembuktian besarnya ke-
rugian yang dideritanya. Hal ini berbeda dengan perjanji-
an pada umumnya, yakni krediturlah yang harus merabuktikan
besarnya kerugian yang dialami sebagai akibat wanprestasi
oleh debitur. Mungkin juga ganti ruginya lebih besar dari
jumlah perjanjian pokoknya sesuai dengan jumlah yang
telah mereka sepakati. Ban ini tidak dilarang oleh undang-

2undang.

^M. Yahya Harahap, Segl-Segl Hukum Per.ian.iian, 
cet.. II, Alumni, Bandung, 1986, h. 75.

10
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Maksud dicantumkannya ancaman hukuman adalah untuk 
menjarain pemenuhan kevajiban-kewajiban oleh debitur, 
untuk memfiksir penggantian kerugian yang harus dipenuhi 
karena vanprestasi, dan untuk mencegah adanya perselisih- 
an dalam menentukan besarnya pembayaran kerugian. Per
janjian dengan ancaman hukuman ini mempunyai keuntungan 
dan kerugian. Keuniungannya adalah ancaman hukuman itu 
mendorong menjadi cambuk bagi debitur untuk memenuhi per
janjian sebaik-baiknya, membebaskan kreditur dari pem- 
buktian kerugiannya dan jumlah kerugian, bahkan Eoge Haad 
(arres 17 April 1924) menentukan, biarpun sebenarnya 
kreditur tidak menderita kerugian tetapi ia tetap berhak 
atas denda itu. Sebaliknya ancaman hukuman itu merupakan 
kerugian bagi kreditur karena biarpun kerugian yang 
benar-benar diderita oleh si kreditur karena adanya wan- 
prestasi itu lebih besar daripada denda yang ditentukan, 
tetapi ia tidak dapat menuntut lebih.^

Pelaksanaan di lingkungan PTP menunjukkan bahwa 
di dalam setiap SP/kontrak yang diterbitkan, dicantumkan 
adanya ancaman hukuman, yang antara lain:

a. Pemenang tender dapat kehilangan uang jaminan pe- 
navaran (Bid Bond), bila setelah ditunjuk selaku 
pemenang mengundurkan diri dengan alasan apa pun.

b. Dikenakan denda keterlambatan penyerahan sebesar

11

^H.P.A. Vdllmarp Pengantar Studi Hukum Perdata. 
jilid II, cet. I, Raj awali, Jakarta, 1984, h. 124-125.
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setengah persen tiap hari.
c. Pemenang tender diharuskan membayar ganti rugi 

kepada PTP sebesar selisih harga penawarannya 
dengan penavaran peserta tender yang lain, yang 
ditunjuk oleh PTP.

d. Jika pemenang tender wanprestasi, dapat dikeluar- 
kan dari daftar rekanan PTP, bila terbukti yang 
bersangkutan seringkali ingkar janji.^
Ancaman hukuman di atas baru dikenakan dalam hal 

pemenang tender setelah raenandatangani SP/kontrak, ter- 
nyata raenguntfurkan diri, atau tidak melever barang tepat 
pada waktunya, atau dianggap sudah tidak mampu lagi me
lever barang yang dipesan dan dianggap membatalkan SP 
secara sepihak, Oleh sebab itu salah satu upaya mengapa 
di dalam setiap perjanjian di PTP baik yang berbentuk SP

9

maupun kontrak, selalu dicantumkan ancaman hukuman itu 
tiada lain adalah untuk menjamin supaya PTP dalam meme
nuhi kebutuhan barang maupun mutu pekerjaan yang baik 
dari rekanan sekaligus juga untuk menjamin terpenuhinya 
perjanjian sesuai dengan keperluan. Pada sisi lain, bahwa 
ancaman hukuman tersebut juga mengandung maksud yang ber- 
sifat pembinaan yakni, memberikan suatu dorongan kepada 
rekanan untuk membuktikan. dirinya sebagai rekanan yang 
bertanggung jawab dan bonafide. Selain itu dengan ancam
an hukuman rekanan merasakannya sebagai suatu tantangan 
yang harus dapat diatasi, apalagi bila rekanan yang ber-

12

4-Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 22 Agustus 1988.
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sangkutan menyadari bahwa PTP merupakan sumber penghidup- 
annya sehar i-hari.

Namun, bila di antara ancaman hukuman tadi ada 
yang menyebutkan bahwa rekanan akan kehilangan jaminan, 
dalam bentuk uang baik yang berasal dari Bid Bond maupun 
Performance Bond serta denda, pada dasarnya hal itu 
semata-mata bukanlah merupakan tujuan yang diharapkan 
oleh PTP melainkan hanyalah merupakan suatu tindakan pre- 
ventif demi terjaminnya pelaksanaan atau pemenuhan peng- 
adaan bahan/barang oleh rekanan. Sekalipun ancaman hukum
an itu terpaksa harus dilaksanakan oleh PTP terhadap si 
rekanan yang lalai, akan tetapi sesungguhnya hal itu 
tetap merupakan suatu kerugian bagi PTP, diantaranya ada
lah proses produksi gula dapat terhambat, waktu pengadaan 
barang menjadi tertunda atau terlambat, kemungkinan harga 
bahan/barang menjadi naik akibatnya timbul penambahan 
biaya, dan sebagainya.

Penerbitan SP/kontrak pengadaan barang yang men-*
cantumkan adanya ancaman hukuman tersebut didasarkan pada 
penawaran harga yang paling menguntungkan dari para pe- 
serta tender. Sebagian besar pengadaan/pembelian barang 
di lingkungan PTP diperoleh melalui proses tender (Per- 
mintaan Penawaran Harga/PPH). Untuk mengetahui lebih 
lanjut mengenai proses tender hingga diterbitkannya SP/

13
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kontrak di lingkungan PIP, maka hal ini akan dijelaskan 
dalam pembahasan berikutnya.

1. Perjanjian Pengadaan Barang di Lingkungan PIP
Setiap unit kerja PIP XXIV-XXV (Persero) yang me- 

liputi pabrik gula, rumah sakit, dan pabrik spiritus se
tiap tahunnya diwajibkan menyusun suatu Hencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (RAPB), yaitu suatu rencana kerja 
yang dinyatakan dalam bentuk uang. Di dalam masing-masing 
RAPB tersebut antara lain disebutkan jumlah kebutuhan 
bahan/barang, yang nantinya kebutuhan itu sebagian besar 
dipenuhi dan dilola pelaksanaannya melalui Kantor Direk- 
si. Kebutuhan bahan/barang tampak tersusun rapi, baik 
yang menyangkut kuanta, ukuran, serta estimasi harga 
pasaran dalam daftar yang disebut sebagai Rencana Pesanan 
lahunan (RPI). Jadi setiap unit kerja harus berpedoman 
pada RPI dan RAPB. Namun bila ternyata ada kebutuhan yang 
sangat urgen yang tidak tercantum dalam RPI dan tidak di- 
anggarkan, tetapi harus tetap dibeli, apabila ternyata 
nilainya cukup besar maka diperlukan pengarahan dan ke- 
putusan dari Direksi.

Jikalau permintaan akan sesuatu barang untuk ke- 
pentingan unit-unit kerja baik yang melalui formulir AU- 
20, surat permintaan bagian teknis yang bersangkutan, 
ataupun memo bagian telah dapat dihimpun barulah proses

14
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pengadaan barang dapat dilakukan. Langkah lebih lanjut 
adalah mencoba memenuhi dengan sisa stock yang mungkin 
masih ada di PG sesaudara. Bilamana tidak ada, barulah 
diatur pembeliannya dengan cara memisahkan antara barang 
yang dapat diperoleh secara langsung melalui keagenan 
yaitu permintaan harga barang langsung dimintakan kepada 
agen atau berdasarkan daftar harga (price list); dengan 
jalan mengulang atas pembelian yang lampau berdasarkan 
hasil tender yang lalu, asalkan harga masih dalam batas 
kewajaran serta rekanan masih bersedia (.pembelian melalui 
repeat); sedang cara pembelian yang pada umumnya dilaku
kan di llngkungan PEP adalah melalui proses tender yang 
dalam hal ini perlu disusun dokumen tender. Berdasarkan 
Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 
Tahun 1984 angka II butir d tentang Peleiangan Umum di- 
sebutkan: Jika nilai tender mencapai harga lima puluh 
juta rupiah maka dokumen tender dibenarkan untuk dijual 
dan hasil penjualannya dianggap sebagai sumber pendapat- 
an negara di luar usaha.

Dalam setiap dokumen tender selalu disebutkan per- 
syaratan tender, karena adakalanya syarat-syarat itu ber- 
beda satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis 
barang yang diminta. Untuk barang yang bersifat umum atau 
rutin dan mudah diperoleh di pasaran lokal dibuatkan

15
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tender kolektif dengan persyaratan standar. Sedang untuk 
barang yang khusus dibuatkan tender spesifik dengan per
syaratan yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena 
itu rekanan diharuskan mentaati syarat-syarat yang di- 
sebutkan dalam masing-masing tender. Karena bila terdapat 
salah satu syarat saja tidak terpenuhi, memungkinkan 
rekanan bisa didiskualifikasi keikutsertaannya dalam 
tender yang bersangkutan. Pada dasarnya peserta tender 
sudah tercatat menjadi rekanan PIP. Namun demikian tetap 
harus dibuktikan dengan antara lain Surat Izin Usaha Per- 
dagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak, dan lain-lain.

Sedangkan untuk bahan/barang yang sulit dibeli di - 
pasaran lokal atau harganya terlarapau mahal, maka dibuat
kan tender impor dengan persyaratan yang agak berbeda 
dengan tender lokal yaitu, antara lain bahwa peserta 
tender harus;

- Penawaran harus dalam rangkap tiga bermeterai 
seribu rupiah;

- Penawaran dalam valuta asing diperinci antara harga 
FOB dan estimasi freightnya (harga C&F);

- Penawaran harus disebutkan negeri asal barang;
- Jadwal waktu pengapalan harus disebutkan.5

Mengingat PTP XXIV-XXV (Persero) memiliki Angka Pengenal 
Impor (API) maka PTP dapat mengimpor sendiri. Jadi pe
menang tender impor hanya bertindak sebagai perantara

16

^Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 22 Agustus 1988.
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antara PTP dengan pemasok luar negeri, karena L/C (Letter 
of Credit) dibuka oleh PTP sendiri melalui bank devisanya 
untuk diteruskan pada bank korespondennya di luar negeri 
atau bank luar negeri lain yang ditunjuk oleh pemasok. 
Selebihnya urusan pengeluaran barang dan lainnya dise- 
lenggarakan sendiri oleh PTP dibantu oleh jaea Ekspedisi 
Huatan Kapal Laut (EMKL) atau Udara (EMKU).

Untuk barang yang perolehannya tidak mungkin di- 
beli dalam bentuk barang jadi, maka peraenuhannya harus 
dengan cara pembuatan, Untuk jenis ini karena penyelesai- 
annya memakan vaktu serta bertahap dan harus menurut 
ukuran, bentuk tertentu, maka pada tender pembuatan (werk- 
order) persyaratannya antara lain mencakup adanya masa 
garansi, disertai gambar kerja, peninjauan lokasi dalam 
rangka aanwijzing (rapat pen^elasan teknis). Adakalanya 
suatu tender harus didahului dengan penjelasan teknis 
tentang jenis barang yang diminta, jadwal penyerahan 
untuk menghindari adanya kekeliruan penawaran atas barang 
yang diperlukan. Aanwijzing baru diselenggarakan bila 
nilai penawaran suatu tender itu tinggi antara lain 
seratus juta rupiah ke atas# Berita Acara sebagai hasil 
kesepakatan bersama dalam rapat merupakan satu kesatuan 
dengan dokumen tender. Sehingga bila rekanan melever 
barang yang berbeda dengan apa yang tercantum dalam do-

17
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kumen tender maupun BA tersebut, maka kesalahan ini men- 
jadi tanggung jawab rekanan yang bersangkutan.^

Agar mendapatkan obyektivitas pekerjaan dan untuk 
tertibnya pelaksanaan pengadaan, maka perlu dibentuk 
panitia tender. Panitia tender yang beranggota sekurang- 
kurangnya lima orang terdiri dari unsur-unsur: perencana- 
an, penanggung jawab keuangan, dan penanggung jawab per- 
lengkapan., mempunyai tugas utama yakni mengadakan penilai- 
an dan mengusulkan calon pemenang serta menyerahkan ke- 
pada Direksi untuk penetapan pemenangnya.

Peserta tender harus sudah raemasukkan penawarannya 
dalam kotak tender yang baru akan dibuka oleh panitia 
tender pada saat evaluasi tender akan dilaksanakan, se- 
belum jam 09.00 pagi dan pada tanggal yang telah ditentu- 
kan. Untuk tender yang bersifat rutin dan dalam nilai 
tidak terlalu besar, kehadiran rekanan pada waktu pembuka- 
an tender tidak diperlukan. Kehadiran rekanan diperlukan 
bila nilai tender itu besar lebih kurang seratus juta 
rupiah. Dari sampul-sampul penawaran diadakan pemisahan, 
diseleksi sesuai dengan nomomya masing-masing, diberi 
cap dan tanggal oleh panitia, kemudian dibukukan dalam 
agenda tender.

18

^Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 23 Agustus 1988.
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Selain itu para peserta tender harus memperhatikan
pula ketentuan yang tertera di dalam dokumen tender bahwa:

Dalam hal adanya kelalalan, kesalahan dalam pengajuan 
penawaran, serta tidak mematuhi atau tidak sesuai 
dengan petunjuk dalam dokumen tender, maka penawaran 
dianggap tidak sah dan batal dengan sendirinya. Di 
samping itu, juga ada ketentuan bahwa sejak sampul 
penawaran- dibuka tidak dibenarkan adanya perubahan 
harga, kualitas barang, maupun waktu levering baik 
yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.?

Jika tender telah dibuka diadakan evaluasi pemenang 
t.ender dan setelah itu berkas tender disampaikan kepada 
bagian peminta barang. Oleh bagian yang bersangkutan akan 
dipilih siapa pemenang tender, yang ditetapkan atas dasar 
penawaran yang paling menguntungkan dalam arti: "Penawar- 
an secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, perhitung- 
an harga yang ditawarkan dapat dipertanggung^awabkan, dan 
penawaran tersebut adalah yang terendah di antara pena-

Qwaran lain yang memenuhi syaratM. Jadi pada dasarnya 
harga termurah yang menguntungkan merupakan persyaratan 
mut.lak namun kaaang-kadang persyaratan teknis atau per- 
timbangan lain juga ikut menentukan, misalnya: syarat pe-

^Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP 
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 23 Agustus 1988.

QWawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP 
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 24 Agustus 1988.
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20
nyerahan lebih cepat, kualitas barang yang memadai, atau 
syarat pembayaran yang lebih lunak.

Untuk pengadaan yang bernilai ScLmpai dengan tiga 
milyar rupiah PTP sebagai Badan Usaha Milik Negara ber- 
wenang mengambil keputusan penetapan pemenang tender. 
Sedangkan untuk penetapan pemenang tender pengadaan yang 
bernilai di atas tiga milyar rupiah harus mendapat per- 
setujuan dari Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Ke- 
uangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan. Kewenangan 
ini sesuai dengan lampiran Inpres No. 1 Tahun 1988, 
tanggal 28 Maret 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang 
dan Jasa.

Adakalanya pada tahapan pertama suatu tender ter-
paksa diulang, yakni:

Bila jumlah peserta tender kurang dari 10 peserta, 
spesifikasi teknis barang tidak dapat dipenuhi oleh 
peserta tender, atau masih belum diperoleh penawaran 
yang menguntungkan PTP, bisa karena data tidak jelas* 
masa levering yang terlalu lama, atau terjadi perbe- 
daan harga yang terlalu menyolok di antara peserta 
tender sehingga dirasakan adanya ketidakwajaran.
Namun bila sampai tiga kali diulang belum juga mem- 
peroleh barang yang dimaksud atau hanya ada satu pe
serta saja, maka panitia dapat membatalkan perminta
an, membeli langsung kepada rekanan, atau menunjuk 
langsung kepada rekanan yang sekiranya dapat menawar- 
kan sesuai dengan permintaan.°

Jikalau seorang calon pemenang yang diajukan oleh

^Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkajgan PTP
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 25 Agustus 1988.
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panitia telah disetujui Direksi, maka kepada yang ber- 
sangkutan dlberikan penjelasan tentang kemenangannya itu 
dengan tujuan agar dapat dipersiapkan segala sesuatunya 
lebih dini. Bagi pemenang yang kemudian tidak mentaati 
ketentuan dalam dokumen tender, dan/atau mengundurkan 
diri atau mencabut penawarannya setelah dikeluarkannya 
surat penunjukan pemenang, maka kepadanya akan dikenakan 
sanksi antara lain kehilangan jaminan penawaran (Bid 
Bond) dan menjadi milik PTP.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan pemenang 
tender oleh Direksi adalah dibuatkannya konsep SP oleh 
Bagian Perlengkapan, yang kemudian diajukan ke Bagian 
Pengawas Anggaran Belanja (PAB) untuk mendapatkan re- 
ferensi penyediaan dana dan untuk menghindarkan adanya 
pelampauan dari apa yang telah dicantumkan dalam RAPB. 
Bila tidak dijumpai pelampauan, maka konsep SP/kontrak 
dibubuhi persetujuan oleh PAB kemudian dikembalikan ke 
Bagian Perlengkapan. Setelah prosedur tersebut selesai 
Bagian Perlengkapan membuat SP/kontrak yang langsung di- 
ajukan kepada Direktur Utama melalui para anggota Direksi 
lain untuk memperoleh persetujuan. Setelah ditandatangani 
SP dikembalikan lagi ke Bagian Perlengkapan untuk di
sampaikan kepada rekanan. Sebagai bukti bahwa rekanan me- 
nyetujui syarat-syarat penyerahan, pembayaran, serta

21
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sanksi-sanksi yang tercantum dalam SP/kontrak, maka re
kanan menandatangani SP/kontrak tersebut.

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak telah se- 
pakat untuk melaksanakan isi perjanjian seperti yang di- 
tentukan di dalam pasal 1457 BW, yaitu penjual menyerah
kan hak miliknya atas barang yang ditawarkan sedangkan 
pembeli membayar harganya yang telah disetujuinya.

Untuk mengetahui saat terjadinya perjanjian jual- 
beli di antara para pihak yang membuat perjanjian terse
but. Subekti berpendapat sebagai berikut:

Sesuai dengan asas "Iconsensualisme" yang menjivai 
hukum perjanjian BWf perjanjian jual-beli itu sudah 
dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai 
barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju 
tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian 
jual-beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual-beli tersebut di- 
tegaskan dalam pasal 1458 BW yang berbunyi: "Jual- 
beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang 
barang dan harga, meskipun barang itu belum diserah- 
kan maupun harganya belum d i b a y a r . ^ O

Dengan demikian perjanjian jual beli telah terjadi,
karena para pihak sudah mencapai sepakat tentang barang
dan harga.

Dan untuk menjamin supaya penjual melaksanakan 
perjanjian tersebut, maka perjanjian jual beli sebagai 
perjanjian pokok tadi diikuti perjanjian dengan ancaman

22

^Subekti, Aneka Perjanjian, cet. VI, Alumni,
Bandung, 1984, (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 2.
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hukuman (pasal 1304 BV).. Pada dasarnya ketentuan pasal 
1304 BW ini hakekatnya tak lain adalah ganti rugi bila 
debitur wanprestasi, seperti yang diatur di dalam pasal 
1249 BW. Hanya namanya saja yang berbeda. Pada pasal
1304 BW disebut ancaman hukuman sedang pada pasal 1249 
BW disebut ganti rugi. Ancaman hukuman bertujuan untuk 
menjamin pelaksanaan perjanjian, demikian halnya dengan 
ganti rugi bertujuan untuk mendorong dan menyadarkan 
debitur melaksanakan perjanjian.^

Jadi perbedaan di antara keduanya itu sebenarnya 
tidak ada* Hamun, jika .ditinjau dari segi akibat hukum- 
nya perbedaan itu# menurut.M. Yahya Harahap ada, yakni:

- Pada boetebeding seolah-olah terdapat dua perjanji- 
an: Perjanjian pokok itu sendiri atau disebut 
"principale verbintenis”.

— Kedua, perjanjian ancaman hukuman itu sendiri se
bagai perjanjian "assessor" (accessoir verbintenis) 
yang melekat pada perjanjian pokok tadi. Yaitu ke- 
wajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu hal 
"tertentu", apabila dia lalai atau tidak selayaknya 
memenuhi perjanjian pokok.12

Sebagai contoh, misalnya: PTP membuat perjanjian
jual beli dengan PI Gitamas Lestarindo tentang penyerah-
an belerang pabrikasi sebanyak 566.000 kilogram; dengan

23

Yahya Harahap, on* cit.. h. 74* 
1 2 Ibid.. h . 75.
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ancaman hukuman: bila PT Gitamas tidak tepat waktu me- 
lever belerang tadi, ia dihukum untuk membayar denda se- 
besar Of 5% setiap hari kelarobatan maksimal 5% untuk 
barang yang terlambat diserahkan, atau dibebani selisih 
harga, atau kehilangan uang jaminan. Ketiganya inilah 
yang merupakan perjanjian ancaman hukuman dan penyerahan 
566.000 kilogram. belerang itu merupakan perjanjian pokok. 
Di sini seolah-olah ada dua perjanjian, di mana perjanji
an ancaman hukuman adalah perjanjian accessoir atau di- 
lekatkan pada perjanjian pokok.

Karakter accessoir ini tersirat di dalam pasal
1305 BW: bahwa hapusnya dan batalnya perjanjian pokok 
dengan sendirinya menghapuskan dan membatalkan perjanji
an ancaman hukuman. Dan bila perjanjian pokoknya tidak 
sah, misalnya perjanjian pokok didasarkan pada kausa 
palsu atau terlarang (bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur pada 
pasal 1337 BW), maka sesuai ketentuan pasal 1335 BW per
janjian pokok tadi tidak znerapunyai kekuatan hukum sehing
ga perjanjian ancaman hukumannya pun menjadi batal dan 

13tidak sah.
Jadi, perjanjian ancaman hukuman bukan perjanjian

24
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yang berdiri sendiri tetapi ia lahir dan berkekuatan 
karena ada perjanjian pokok. Daya dan kekuatan berlaku- 
nya serta keabsahannya mutlak tergantung kepada perjanji- 
an pokok. Sebaliknya, batalnya serta ketidakabsahan an- 
caman hukuman samasekali tidak mengakibatkan batal dan 
tidak sahnya perjanjian pokok (pasal 1305 ayat 2 BW).

2. Fungsi Ancaman Hukuman Yane Dit.etapkan Para Pihak
Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yakni: 

pertaina raenyerahkan barangnya serta menjamin pembeli 
dapat memiliki barang dengan tenteram, dan kedua ber- 
tanggung jawab terhadap cacat-cacat tersembunyi (pasal 
1474 BW).

Hukum mengenal dua raacam penyerahan: penyerahan 
yuridis dan penyerahan nyata. Agar perailikan pembeli men- 
jadi sempurna maka yang harus diserahkan oleh penjual 
bukan sekedar kekuasaan atas barang itu, tetapi juga hak 
milik atas barangnya (pasal 14T5 BW). Yang dipertegas 
lagi dalam pasal 1482 BW bahwa segala sesuatu yang men- 
jadi bagian atau perlengkapan barang serta dimaksudkan 
bagi pemakaian barang yang tetap beserta surat bukti hak 
milik mutlak atas barang, jika ada, juga harus diserahkan 
oleh penjual kepada pembeli. Penyerahan harus dilakukan 
di tempat di mana barang yang dijual berada pada saat 
perjanjian ditutup, bila tidak diperjanjikan lain (pasal

25
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1477 BW). Artinya para pihak dapat mengatur lain di luar 
ketentuan tersebut. Sedang biaya penyerahan ditanggung 
penjual dan untuk biaya pengambilan barang dipikul oleh 
pembeli, jika tidak ditentukan lain (pasal 1476 BW).

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pasal 1491 BW me- 
wajibkan penjual untuk menjamin barang dalam keadaan:

- Tenteram dan damai (rustig en vreedezam) dalam ke- 
kuasaan pemilikan pembeli, tanpa ganggu gugat dari 
siapa pun juga.

- Menjamin, bahwa barang yang dijual tidak mempunyaicacat tersembunyi.l^
Kewajiban menjamin merupakan kewajiban yang harus ditang- 
gung oleh penjual demi hukum, artinya: kewajiban menjamin 
terhadap gangguan dan cacat barang itu lahir dengan sen- 

, dirinya menurut hukum. Sekalipun tidak dicantumkan dalam 
perjanjian, tetap tidak mengurangi hakekat bahwa pen- 
jaminan itu merupakan kewajiban penjual karena hukum. 
Penjual harus menjamin dari kemungkinan adanya melekat 
hak orang ketiga yang dapat mengajukan tuntutan dan me- 
minta pelaksanaan eksekusi atas sebagian, atau seluruh 
barang yang dijual. Itujuan penjaminan adalah agar:
- "Pembeli jangan mengalami kerugian, baik atas sebagian 
atau seluruh barang yang dibeli.

- Juga agar barang yang dibeli benar-benar terlepas dari

26
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beban (last) yang dimiliki pihak ketiga”,^
Selain kewajiban di atas, penjual juga harus men

jamin tidak adanya cacat pada barang yang dijualnya 
(pasal 1504 BW). Cacat ini harus cacat yang sungguh- 
sungguh bersifat sedemikian rupa yang raenyebabkan barang 
itu tidak dapat digunakan secara sempurna atau serasi 
sesuai dengan tujuan pemakaian yang semestinya. Atau 
cacat itu mengurangi manfaat penggunaan barang sehingga 
seandainya pembeli mengetahuinya, ia tidak akan membeli- 
nya atau setidak-tidaknya tidak akan bersedia membayar 
harga yang telah disepakati. Penjual harus menjamin atas 
segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya 
baik yang diketahui atau tidak diketahuinya (pasal 1506 
BW)* Demikian pula untuk cacat yang sifatnya sepintas 
saja termasuk tanggung jawab penjual, asalkan sungguh- 
sungguh mengurangi keserasian dan kegunaan pemakaian 
barang.

Kewajiban menjamin tidak adanya cacat pada barang
yang dijual oleh penjual, menurut M. Yahya Harahap adalah:

.Cacat harus tersembunyi. Oleh karena itu dalam pasal 
1505 BW dikatakan bahwa penjual tidak perlu menjamin 
bahwa tidak ada cacat yang terlihat atau cacat yang 
dapat diketahui oleh pembeli setelah menyelidiki se
cara normal. Artinya pembeli tidak perlu membawa se-

27
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orang ahli dalam hal barang itu.^
Jadi, bila penjual menyerahkan suatu barang yang 

mengandung cacat tersembunyi, maka selalu ada cidra 
janji. Sebab kewajiban penjual bukan hanya menyerahkan 
tetapi juga untuk menjamin bahwa barang itu dapat ber- 
fungsi normal.

Kewajiban rekanan PTP harus dilaksanakan sesuai 
dengan SP/kontrak. Untuk barang yang dapat diperoleh di 
pasaran lokal, maka rekanan harus sudah menyerahkannya 
ke gudang transito PTP di Surabaya sebelum maupun tepat 
pada tanggal yang telah ditentukan dalam SP/kontrak. . 
Pada umumnya tanggal levering dalam SP/kontrak ditentukan 
maksimal 12 hari sejak tanggal pembuatan SP. Sedangkan 
untuk SP barang pembuatan, waktu leveringnya ditentukan 
tersendiri tergantung lamanya penyelesaian yang telah di
tentukan. Demikian pula dengan tempat penyerahan pada 
umumnya diserahkan ke gudang PG/RS/PS yang bersangkutan* 
Lain pula halnya dengan SP untuk barang impor, di sini 
ditentukan apa saja yang menjadi kewajiban rekanan yaknit

- Perubahan harga FOB dengan alasan apapun tidak di- 
perkenankan, setelah SP dibubuhi tanda tangan oleh 
rekanan.- Jumlah ongkos pengapalan masih merupakan taksiran.

28

Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual 
Beli, cet. I, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas 
Sadjah Mada, Yogyakarta, 1982, h. 25.
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ongkos yang sebenarnya akan disesuaikan dengan 
freight rate yang berlaku pada saat barang dikapal- 
kan.

- Pada saat rekanan menerima SP ini, ia diwajibkan 
menyerahkan Bid Bond yang telah ditukar dengan Per
formance Bond sebesar 5% dari harga POB yang ber
laku minimum 3 bulan. Performance Bond akan di
serahkan kembali pada waktu PTP menerima dokumen 
pengapalan dari Bank Devisa, di mana PTP membuka 
L/C.

- Pengepakan: In standard export packing.
- Pengapalan: Ditentukan waktunya (misal, akhir Mei 
1987 sehingga barang tiba di PG akhir Juni 1987).

- Negeri asal barang ditentukan (Jepang, misalnya).
- Pembayaran: Dengan irrevocable L/C yang berlaku 
selama 6 minggu, akan dibuka secara penuh satu 
bulan sebelum pengapalan. Untuk keperluan ini, re
kanan memberitahukan lebih dulu berita pengapalan 
kepada PTP, selambat-lambatnya satu setengah bulan 
sebelum tanggal pengapalan.If
Kewajiban utama seorang pembeli adalah merabayar 

harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana dite- 
tapkan dalam perjanjian (pasal 1513 BW). Jika pada waktu 
membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan saat pem
bayaran, maka pembeli wajib melakukan pembayaran di tem
pat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Pembeli berhak menunda pembayaran harga pembelian 
bila yang dibeli mengalami suatu gangguan, baik karena 
tuntutan hukum untuk meminta kembali barangnya, atau pem
beli mempunyai alasan yang patut untuk khawa-tir terhadap

18gangguan dari pihak ketiga. Hak menangguhkan ini baru

17.yjawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 26 Agustus 1988.

18Subekti I, op. cit., h. 86.
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berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Hak ini 
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pembeli atas ke- 
sewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas ja
minan barang yang dijualnya, terbatas dari gangguan dan 
pembebanaru Tetapi bila pembeli tidak membayar atau me- 
nangguhkan pembayaran tanpa ada cacat atau gangguan, hal 
itu menerapatkan pembeli dalam keadaan wanprestasi.

Pada umumnya pelaksanaan pembayaran oleh PTP ada
lah sebagai berikut:

Untuk barang pembuatan bila barang telah diserahkan 
dengan baik, maka pembayaran diberikan sebesar 95#, 
sedang yang 5% ditahan sebagai jaminan sampai masa 
garansi terlampaui dengan baik. Untuk barang lokal 
dan rutin dilaksanakan jika seluruh jenis barang baik 
dan benar, terhitung dua minggu sejak tagihan disam- 
paikan oleh rekanan. Sedangkan untuk barang impor,
PTP akan membuka L/C satu bulan sebelum pengapalan 
yang berkisar 1 0 % sampai 20% dari total harga barang. 
Pelunasan L/C akan dilakukan jika dokumen pengapalan 
telah diterima oleh Bank Devisa tempat membuka L/C.*9

Dengan demikian para pihak telah melaksanakan hak 
dan kevajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, 
yakni rekanan. telah melever barang dengan baik sebaliknya 
pihak PTP telah pula melunasi harga pembelian barang 
sesuai dengan perjanjian.

30

■^Wawancara dengan Kepala Bagian Perlengkapan PTP 
XXIV-XXV (Persero) Surabaya, 27 Agustus 1988.
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PERISTIWA KENAIKAN HARGA SETELAH 
PERJANJIAN DITUTTJ? DAN AKIBATNYA

1. Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal
1338 ayat 1 BW)* Saimya atau mengikatnya perjanjian itu 
menurut pasal 1320 BWf karena adanya kata sepakat, keca- 
kapan membuat perjanjian, hal tertentu, dan kausa yang 
halal. Dengan sudah tercapainya kata sepakat itu, maka 
sahlah sudah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai 
undang-undang bagi para pihak. Perjanjian itu pada umum- 
nya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetuju- 
an. para pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang di- 
tetapkan undang-undang. Sedangkan pasal 1339 BW menetap- 
kan. bahwa kedua pihak tidak saja terikat kepada apa yang 
menurut sifat perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, 
adat kebiasaan, dan undang-undang.

Dengan deraikian seorang hakim haruslah memperhati- 
kan apa yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam 
kontrak, jika memang di dalam perjanjian dan undang- 
undang tidak terdapat ketetapan mengenai kewajiban seperti 
di dalam perjanjian itu, barulah hakim menyelidiki kebia
saan masyarakat. Dan bila peristiwa seperti itu belum

BAB III
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atau tidak begitu banyak terjadi maka hakim harus mene- 
tapkan dengan berpedoman pada kepatutan atau keadilan. 
Selanjutnya ditentukan bahwa hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam perjanjian 
walaupun pada waktu membentuk perjanjian tidak disebutkan 
harus juga dianggap termuat dalam perjanjian (pasal 1347 
BW)# Ini berarti pasal-pasal yang tergolong hukum peleng- 
kap dalam undang-undang dapat diabaikan. Contoh, dalam 
jual beli sudah lazim diperjanjikan bahwa resiko terhadap 
barang tertentu dipikul oleh pembeli (paBal 1460 BW), 
tetapi di dalam prakteknya justru sebaliknya, penjual 
yang harus memikul resiko tersebut. Dengan demikian tun- 
tutan pembayaran oleh seorang penjual atas barang yang 
telah musnah sebelum diserahkan harus ditolak oleh hakim 
meskipun pasal 1460 BW tergolong hukum pelengkap. Artinya
hanya akan berlaku bagi para pihak yang berkontrak se-

20panjang mereka tidak mengadakan perjanjian sendiri.
Jadi, berdasarkan pasal 1320, 1338, 1339, dan pasal 1347 
BW, bahwa perjanjian tidak saja mengikat para pihak untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban Besuai dengan isi perjanji
an* namun juga hak dan kewajiban yang sekalipun tidak se-

32

^Subekti, Pokok-Bokok Hukum Perdata, cet. XV, 
Intermasa, Jakarta, 1980> {aelanjutnya disingkat Subekti 
III), h. 140-141.'

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PERJANJIAN DENGAN ANCAMAN 
HUKUMAN Dl LINGKUNGAN PTP

HANNA LINDAWATI



cara tegas dicantumkan di dalam perjanjian asalkan me
nurut sifat perjanjian secara lazim dipakai di masyarakat 
berdasarkan kejujuran dan kepatutan-

Bemikian pula dalam perjanjian jual beli seperti 
yang dicantumkan di dalam pasal 1457 dan 1458 BW, para 
pihak harus melaksanakan. hak dan kewajiban sesuai isi 
perjanjian serta segala sesuatu yang menjadi kebiasaan 
masyarakat, karena kontrak dianggap telah terjadi antara 
kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat 
tentang harang dan harganya sekalipun barang belura di
serahkan dan harganya belum dibayar* Dalam hal ini pasal
1338 ayat 3 BW sangat berperan baik pada saat menutup 
perjanjian maupun pada saat pelaksanaan kontraknya.

Pasal 1338 ayat 3 BW menentukan bahwa persetujuan 
harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya pelaksa
naan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma 
kepatutan dan kesusilaan, Berdasarkan bunyi pasal ini 
dapat disimpulkan bahwa itikad baik mewajibkan para pihak 
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari 
perjanjian tersebut, ini berarti itikad baik merupakan 
dasar bagi pelaksanaan perjanjian. Agar tujuan itikad 
baik dapat dikatakan mengikat, maka dipergunakan pasal
1339 BW yang antara lain menyatakan bahwa di samping isi

33
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21perjanjian, perlu diperhatikan kepatutan dan kejujuran.

Berdasarkan pasal 1457 BW, para pihak yang membuat 
kontrak seharusnya melaksanakan isi perjanjian yang telah 
dibuat. Uamun hal ini kadang-kadang sulit dapat dilaksa- 
nakan, misalnya karena keadaan memaksa (overmacht atau 
force majeur) yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 BW. 
"Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, 
tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada 
debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak

ppdapat menepati janjinya". Dapatlah dikatakan bahwa 
pasal 1244 dan 1245 BW itu mengatur suatu hal yang sama, 
yakni dibebaskannya debitur dari kewajiban memberikan 
ganti rugi, karena adanya keadaan memaksa.

Kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan ke
naikan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga 
barang-barang yang cukup tinggi, sehingga para rekanan 
mengalami kerugian dapatlah dikategorikan sebagai keadaan 
yang memaksa tidak mutlak. Karena para pihak dalam hal 
ini pihak rekanan sebenarnya masih mungkin melaksanakan 
perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang begitu besar, 
seiiingga tidak sepantasnya kreditur menuntut pelaksanaan

^Subekti I, op. clt.. h. 4.1- 
2 2Ibid.. h. 56.
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perjanjian. Asalkan debitur dapat raembuktikan bahwa ke- 
adaan tersebut benar-benar raerupakan keadaan memaksa, 
maka kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dise- 
tujui itu dianggap lenyap. Hal deraikian berdasarkan pasal 
1244 BW memungkinkan debitur untuk tidak melanjutkan per
janjian dan tidak dihukum untuk merabayar ganti rugi se- 
panjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik 
sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 BW.

Di dalam perjanjian dengan ancaman hukuman dinya- 
takan bahwa jika pihak debitur tidak melaksanakan perjan
jian pokoknya, maka dikenakan sanksi denda dan uang ja- 
minan akan dijadikan pengganti kerugian oleh PTP. Tapi 
berdasarkan pasal 1244 dan 1338 ayat 3 BW., jika debitur 
dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena 
keadaan memaksa yang tidak dapat diketahui pada waktu 
perjanjian dibuat, maka hal ini dapat digunakan untuk me- 
nolak sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Dan 
bila dikaitkan dengan pasal 1339 dan 1347 BW, maka meski- 
pun di dalam perjanjian tidak secara tegas ditentukan te
tapi dianggap telah diperjanjikan bahwa pihak yang meng- 
alami kerugian dapat minta ganti rugi atau mengundurkan 
diri tanpa dikenai ganti rugi. Ini akan mengakibatkan isi 
perjanjian secara tidak langsung telah mengalami perubah- 
an karena pelaksanaan perjanjian tidak sesuai lagi dengan
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isi perjanjian yang semula
36

2. Perubahan Syarat Perjanjian Dan Masalah Kenaikan Harga
Pihak PTP maupun rekanan berkevajiban untuk meme- 

nuhi prestasinya masing-masing sesuai dengan SP/kontrak 
yang telah disetujui bersama, Dengan sendirinya bila ada 
salah satu pihak misalkan rekanan yang tidak memenuhi isi 
SP/kontrak, sedangkan hal ini di dalam perjanjian dilarang 
untuk dilakukan, maka pihak yang melakukan perbuatan itu 
berarti telah menyimpang dari perjanjian. Dengan demikian 
PTP sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan 
tersebut dapat melaksanakan ancaman hukuman yang telah 
disepakati bersama.

Misalkan saja, sehubungan dengan adanya perubahan 
nilai tukar mata uang asing (dollar AS) terhadap nilai 
rupiah yang menyebabkan harga bahan-bahan dan barang ke
butuhan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga 
penawaran harga yang telah diajukan sebelumnya oleh re
kanan dan bahkan telah disepakati di dalam SP/kontrak 
mengalami perubahan, karena sudah tidak sesuai lagi 
dengan kenaikan harga-harga yang ada. Hal ini menyebabkan 
para rekanan mengalami kesulitan di dalam melaksanakan 
kewajibannya atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan, 
dan akibatnya banyak rekanan yang tidak sanggup lagi me
menuhi isi SP/kontrak. Ini sebenarnya sudah merupakan pe- 
nyimpangan dari isi perjanjian dan dapat dikenai ancaman
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hukuman. Namun demikian rekanan yang telah menyimpangi 
isi perjanjian tersebut masih dapat menghindar dari an
caman hukuman, asalkan merapunyai alasan yang cukup kuat 
untuk membuktikan bahwa kenaikan harga bahan dan barang 
yang terjadi karena devaluasi itu merupakan keadaan yang 
memaksa (force majeur).

Devaluasi atau perubahan nilai tukar uang rupiah 
ke valuta asing itu merupakan kebijaksanaan pemerintah 
untuk meningkatkan (mendorong) ekspor. Salah satu klau- 
sula yang terdapat di dalam perjanjian pengadaan bahan/ 
barang di PTP, terdapat bagian yang mengkaitkan masalah 
ini yaitu yang menyebutkan; bahwa apabila terjadi suatu

•kenaikan harga di mans kenaikan itu merupakan akibat ke- 
bijaksanaan pemerintah di bidang moneter atau bencana 
alam, dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa.

Akan tetapi di dalam menilai keadaan yang memaksa 
ini PTP harus tetap berhati-hati, sebab kalau sarapai 
salah dalam menilai akan sangat merugikan baik bagi PTP 
maupun rekanan. Jangan sampai terjadi bahwa karena ada 
perubahan situasi kemudian dapat dipergunakan sebagai ke- 
sempatan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, 
karena hal ini bertentangan dengan itikad baik (pasal 
1338 ayat 3 BW). Misalnya, untuk pekerjaan pembuatan yang 
mendekati penyelesaian, di mana seluruh kebutuhan bahan
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dapat dibuktikan telah disediakan, kemudian terjadi de- 
valuasi yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam 
bidang moneter. Ealam hal ini sudah barang tentu rekanan 
tidak dapat semaunya menuntut kenaikan harga dengan alas- 
an guna membeli kekurangan pembelian bahan/barang. Per
buatan ini merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik 
yaitu bertentangan dengan pasal 1338 ayat 3 BW.

Oleh karena itu jalan yang ditempuh oleh PTP bila 
terjadi kenaikan harga sebagai akibat kebijaksanaan pe
merintah di bidang moneter (force majeur) adalah sebagai 
berikut;
1. Apabila terjadi force majeur (raisalnya: bencana alam, 

kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter) yang bisa 
dibuktikan dalam vaktu 2x24 jam, maka ketentuan yang 
tersebut dalam perjanjian mengenai batas waktu penye- 
rahan dan harga bahan/barang akan dimusyawarahkan 
kembali oleh kedua belah pihak, sepanjang kenaikan 
harga yang diajukan pihak rekanan masih mampu dipikul 
oleh pihak PTP,, dan bahan/barang belum diserahkan.
Akan tetapi bila kenaikan harga terjadi sesudah bahan 
dilever dan telah diterima oleh PTP, sedangkan pem
bayaran harganya belum dilaksanakan maka permohonan 
penyesuaian harga tidak dapat disetujui oleh PTP. 
Uemikian pula jika rekanan telah melever sebagian tapi
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sisanya belum diserahkan, ternyata kemudian terjadi 
kenaikan harga, maka kemungkinan diadakannya negosia- 
si harga adalah sulit atau kecil sekali. Kecuali ada
nya keringanan dalam batas waktu levering, dalam arti 
bahwa waktu levering yang semula telah disepakati 
dapat diundur atau diperpanjang beberapa saat lamanya 
tanpa dikenai sanksi denda. Dispensasi ini tidak bisa 
diberikan jika setelah rekanan yang bersangkutan men- 
dapatkan persetujuan mengenai kenaikan harga, tetapi 
ternyata barang ia serahkan melebihi batas waktu yang 
dijadwalkan, maka rekanan tersebut tetap dikenakan 
hukuman berupa denda keterlambatan penyerahan barang. 
Ada kemungkinan pula pihak PIP meninjau kembali se- 
luruh skope pekerjaan, bila kenaikan harga itu berke- 
naan dengan pekerjaan pemborong. Begitu pula halnya 
dengan pembelian bahan/barang, dengan adanya kenaikan 
harga akan dapat mengakibatkan juga pengurangan jumlah 
maupun jenis bahan/barang yang dipesan, yang tentunya 
dengan persetujuan dari masing-masing bagian pemesan. 
Lain halnya jikalau pada saat kenaikan harga terjadi 
sedangkan poses pembuatan SP/kontrak belum dilaksana- 
kan, kemungkinan yang terjadi adalah pembatalan pe- 
nerbitan SP/kontrak atau diadakan negosiasi di antara 
kedua belah pihak.
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Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa naiknya 
harga sesuatu barang itu disebabkan karena misalnya, ke
naikan biaya produksi yaitu pengaruh adanya kenaikan 
harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Dalam hal tersebut maka 
permohonan kenaikan harga masih dapat ditolerir sejauh 
kenaikan harga tersebut masih dalam batas-batas yang 
wajar. Namun demikian setiap permohonan penyesuaian harga 
yang diajukan para rekanan dalam hal terjadi peristiwa 
kenaikan harga sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
tidak begitu saja dapat dikabulkan oleh PTP. Kecuali se- 
panjang peristiwa tersebut dapat dibuktikan secara me- 
yakinkan, misalnya dengan pengumuman pemerintah, surat 
edaran para produsen, surat edaran perbankan, dan lain- 
lain, maka barulah permohonan itu dapat dipertimbangkan.

Sebagai contoh dari peristiwa kenaikan harga ter
sebut adalah kerugian yang akan diderita rekanan PTP 
yaitu PT Yunawati dan PT Duta Tirta Mustika, seiring 
dengan dikeluarkannya kebijaksanaan Pemerintah Republik 
Indonesia tertanggal 16 September 1986 mengenai perubahan 
nilai mata uang dollar AS terhadap nilai rupiah (devalua- 
si), jika tidak ada penyesuaian harga. Kemudian mereka 
mengajukan permohonan penyesuaian harga atau penawaran 
harga baru kepada PTP dengan mendasarkan pada keadaan me
maksa. Karena SP/kontrak telah dibuat, maka dengan adanya
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kebijaksanaan pemerintah tersebut akan mengakibatkan ke
rugian bagi rekanan. Oleh karena itu harga yang semula 
telah disetujui para pihak dapat dimusyawarahkan kembali. 
Hamun di-dalam permohonan kenaikan harga yang diajukan 
pihak rekanan tidak boleh terlalu tinggi. Karena jika 
dipandang terlalu mahal, maka pihak PTP dapat menolaknya.

Perbuatan rekanan yang melaksanakan prestasinya 
tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian dapat dikate- 
gorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari isi per
janjian., dan berdasarkan. pasal 1306 BW maka rekanan 
dapat dikenai hukuman akibat dari perbuatannya itu. Akan 
tetapi mengingat perbuatan rekanan dilakukan dalam ke- 
adaan yang memaksa, maka berdasarkan pasal 1244, 1245 BW 
rekanan dapat menghindari ancaman hukuman yang tercantum 
dalam SP/kontrak. Dengan demikian seperti contoh tersebut 
PT Yunawati dan PT Duta Tirta Mustika berdasarkan pasal 
ini tidak dapat dikenai ancaman hukuman, bahkan sesuai 
dengan isi perjanjian memungkinkan pihak rekanan untuk 
minta penambahan harga kepada PTP. Sedangkan keadaan ter
sebut oleh PTP dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa 
seperti yang tersurat dalam isi perjanjian, bahkan. per
mohonan penambahan harga oleh PTP dalam batas kewajaran 
dapat diterima, karena kenaikan harga tersebut tidak ter
lalu tinggi. Dengan demikian SP/kontrak yang telah dibuat
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sebelum terjadinya devaluasi mengalami perubahan setelah 
terjadinya devaluasi melalui proses negosiasi.
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bab IV 
WUJUD ANCAMAN HUKUMAN 
AKIBAT WANPRESTASI

1. Bentuk Wanprestasi
Seorang debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi 

prestasi. Dan bila ia tidak melaksanakan kewajibannya 
bukan karena keadaan memaksa, maka debitur di&nggap ber- 
ada dalam keadaan wanprestasi. Ada tiga bentuk ingkar 
janji, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, ter- 
lambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara 
tidak baik. Seorang debitur dikatakan tidak memenuiii 
prestasi sama sekali bila debitur tidak raampu memenuhi 
prestasinya. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat 
diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan terlambat me
menuhi prestasi. Dan bila debitur memenuhi prestasi se
cara tidak baik, ia dinyatakan terlambat memenuhi pres
tasinya, bilamana prestasinya masih dapat diperbaiki dan 
jika tidak dapat maka dianggap tidak memenuhi prestasi 
sama sekali.^

Ancaman hukuman yang diperjanjikan para pihak baru
terwujud, bila debitur lalai melaksanakan pemenuhan per-

^Setiawan., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. cet. Ill, Binacipta, Bandung, l^db, n. j-7-ie.
43

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PERJANJIAN DENGAN ANCAMAN 
HUKUMAN Dl LINGKUNGAN PTP

HANNA LINDAWATI



janjian pokok. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 
1307 BW bahwa ancaman hukuman dalam suatu perjanjian di- 
maksudkan untuk mengganti kerugian, bila debitur lalai. 
Kelihatannya ancaman hukuman yang diatur pasal 1 3 0 7 BW 
itu hampir sama dengan bentuk pernyataan lalai (in ge- 
"brekke stelling) yang diatur pasal 1249 BW. Dalam per
janjian dengan ancaman hukuman, debitur yang melakukan 
kelalaian sudah dengan sendirinya berada dalam keadaan 
lalai tanpa adanya teguran (pernyataan lalai) dari pihak 
kreditur, karena ancaman hukuman yang telah diperjanji- 
kan semula dianggap sebagai pengganti pernyataan lalai. 
Jadi debitur yang melakukan wanprestasi, dalam perjanjian 
dengan ancaman hukuman dengan sendirinya telah berada 
dalam keadaan lalai tanpa pernyataan lalai, kecuali jika 
wanprestasi itu disebabkan overmacht. Jika terjadi over-
macht, maka debitur dibebaskan dari kewajiban memenuhi

24ancaman hukuman yang telah diperjanjikan.

2. Pelaksanaan Ancaman Hukuman
Sesuai dengan pasal I3O6 BW, bila debitur lalai 

memenuhi perjanjian pokok, kreditur dapat menuntut pe
menuhan perjanjian pokok sebagai pengganti hukuman atau 
pelaksanaan hukuman yang telah diperjanjikan. Tetapi

2 M̂. Yahya Harahap, on. cit.. h. 78.
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kreditur tidak boleh menuntut keduanya secara bersamaan. 
Ini berdasarkan pasal 1307 ayat 2 BW bahwa kreditur tidak 
bisa serentak menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian 
pokok dengan hukuman. Ketentuan ini adalah ketentuan 
umum, dan ada perkecualiannya yang terdapat pada kelan- 
jutan ayat 2 tadi, yaitu: kecuali bila para pihak telah 
menjanjikan bahwa ancaman hukuman akan serta merta harus 
dilunasi jika debitur lalai* Jadi bila ancaman hukuman 
yang diperjanjikan raelulu ditujukan untuk mengancam ke- 
lalaian waktu pelaksanaan perjanjian, barulah kreditur 
dapat sekaligus serentak menuntut pemenuhan perjanjian 
pokok dan ancaman hukuman. Hal ini harus tegas ditentu
kan .

Dalam perjanjian dengan ancaman hukuman tidak di- 
benarkan bila kreditur membubarkan perjanjian pokok te
tapi tetap mempertahankan hukumannya. Hal ini bertentang- 
an dengan karakter accessoir yang melekat pada perjanjian 
dengan ancaman hukuman. Pembubaran perjanjian pokok 
dengan sendirinya berakibat bubarnya perjanjian ancaman 
hukuman. Dengan demikian jika kreditur membubarkan per« 
janjian, yang dapat dituntutnya ialah ganti rugi (pasal 
1267 BW), Kreditur tidak dapat lagi memilih antara peme
nuhan perjanjian pokok atau pelaksanaan hukuman. Karena 
sifat perjanjian bukan lagi perjanjian ancaman hukuman
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melainkan telah beralih kepada sifat perjanjian biasa,
seperti diatur dalam pasal 1267 BW sehingga kreditur
harus membuktikan kerugian yang dideritanya sebagai aki-
bat langsung dari wanprestasi.

Pada perjanjian dengan ancaman hukuman lazimnya
ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang ter-
lampau berat. Pada pasal 1309 BW menentukan bahwa hakim
mempunyai kewenangan merubah ancaman hukuman yang diper-
janjikan dengan syarat yakni, jika sebagian perjanjian
pokok sudah dilaksanakan oleh debitur. Akan tetapi bila
belum ada pemenuhan saraa sekali dari debitur, sedang
hakim menilai hukuman yang ditetapkan terlampau berat
maka dalam hal demikian hakim dapat menggunakan pasal
1338 ayat 3 BW. Pasal ini memberikan kewenangan kepada
hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak
melanggar kepatutan atau kesusilaan. Berarti hakim boleh
menyimpangi isi perjanjian bila pelaksanaan perjanjian

26bertentangan dengan itikad baik.
lepat pada waktu yang telah ditentukan di dalam 

SP/kontrak, maka rekanan harus sanggup menyerahkan bahan, 
atau barang, atau pekerjaan. Jika kemudian ternyata tidak
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dapat dipenuhi maka rekanan dianggap wanprestasi. Dalam 
hal rekanan tidak menyerahkan bahan/barang sama sekali, 
pertama-tama yang dapat dilakukan oleh pihak PTP tersebut 
adalah memberikaiL teguran secara lisan dan dapat pula di- 
tingkatkan menjadi teguran tertulis yang disertai dengan 
ancaman hukuman sebagai berikut:
a. Rekanan diwajibkan memikul selisih harga jika PTP mero- 

beli bahan/barang sejenis dari pihak ketiga sebagai 
penggantinya, ditambah dengan denda keterlambatan se- 
tengah persen setiap harinya.

b. Apabila terbukti rekanan tidak bersedia dibebani se
lisih harga, maka dapat dianggap tidak bonafide dan 
akibatnya dapat dicoret atau dikeluarkan dari daftar 
rekanan PTP untuk seterusnya.

c. Kehilangan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) se- 
besar lima persen dari harga FOB (untuk barang impor) 
ditambah denda keterlambatan.

Ancaman hukuman tersebut di atas tetap dikenakan terhadap 
rekanan yang tidak dapat melaksanakan penyerahan bahan/ 
barang yang dikarenakan ada kekeliruan dalam penawaran, 
padahal SP/kontrak telah ditandatangani bersama.

Bagi rekanan yang sanggup melaksanakan penyerahan 
bahan/barang akan tetapi ternyata sesudah waktu yang 
telah ditentukan rekanan belum juga melaksanakan penye
rahan, maka pihak PTP berhak atas ganti rugi keterlambat-
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an penyerahan yang besarnya telah ditentukan setengah 
persen setiap hari keterlambatan maksimal lima persen 
untuk barang yang terlambat diserahkan. Namun adakalanya 
keterlambatan levering bahan/barang tidak dikenai hukum- 
an denda sepanjang rekanan yang bersangkutan sebelum 
tanggal jatuh tempo terlampaui, memberitahukan secara 
tertulis kepada PTP dengan disertai alasan penyebab ke
terlambatan penyerahan tersebut. Jika disebabkan karena 
force majeur maka rekanan harus mengajukan pembuktian 
yang sah kepada PTP dalam waktu tujuh hari terhitung 
setelah force majeur terjadi. Pada dasarnya jikalau ke
terlambatan itu bukan karena perbuatan yang disengaja 
(itikad buruk), maka pihak PTP masih dapat mentolerir, 
yaitu penyerahan tersebut perlu pengunduran waktu. Se
bagai contoh, seorang kontraktor pemasangan listrik 
telah berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya dalam 
kurun waktu dua bulan, namun setelah dua bulan yang ber
sangkutan belum dapat menyelesaikan secara tuntas karena 
gardu induk PLN ternyata tegangannya belum dirubah oleh 
pihak PLN (dari 110 volt menjadi 200 volt). Dengan adanya 
keterlambatan dari pihak PLN ini mengakibatkan kontraktor 
terlambat pula dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena 
harus menunggu pihak PLN merubah tegangan. Jika alasan 
keterlambatan ini dapat dipahami oleh PTP maka kontraktor
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tidak harus dikenai denda.
Bagi rekanan yang melever bahan/barang dalam ke

adaan cacat, yaitu ukuran dan mereknya tidak sesuai SP/ 
kontrak, kualitas barang rendah, barang rusak, dan seba- 
gainya, maka ia masih diberi kesempatan untuk menyerah- 
kan lewat waktu yang dijadwalkan, akan tetapi dalam 
batas-batas yang masih dapat dipertirabangkan, yaitu se- 
lama PG/RS/PS belum mendesak untuk dipakai. Di sini ia- 
dapat dibebaskan dari denda keterlambatan. Jika ternyata 
rekanan tetap tidak dapat atau tidak mau mengganti sama 
sekali atau hanya sanggup mengganti sebagian saja dari 
barang-barang yang cacat, maka ia dikenakan ancaman 
hukuman seperti halnya bila rekanan sama sekali tidak me
menuhi atau tidak melever bahan/barang. Adakalanya pihak 
PTP dapat menerima penyerahan bahan/barang dengan merek 
dan ukuran yang berbeda, misalnya: untuk bahan-bahan 
kimia, sekalipun ukurannya tidak sesuai asalkan secara 
teknis barang itu dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Contoh, seharusnya rekanan melever gelas ukur dengan 
tinggi 20 era, lebar 2 cm akan tetapi di pasaran gelas 
ukur dengan tinggi 20 cm kosong dan terpaksa rekanan me
lever dengan ukuran yang lebih tinggi dari yang diminta, 
yaitu 25 cm. Berdasarkan pertimbangan teknis pemakaian 
barang tersebut dapat diterima. Demikian pula halnya
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dengan perubahan merek barang, masih dapat diterima se- 
jauh tidak merubah kapasitas atau kemampuan barang yang 
diminta serta tidak disertai dengan adanya tuntutan ke
naikan harga.

Khusus untuk barang impor, upaya penyelesaian yang 
ditempuh bila terjadi wanprestasi oleh rekanan agak ber
beda, yakni sebagai berikut:
1. Bagi rekanan yang terlambat melaksanakan penyerahan/ 

pengapalan, maka ia dikenakan denda keterlambatan pe
nyerahan sebesar dua setengah persen sebulan atas 
dasar nilai C&F untuk barang yang terlambat diserah-

*
kan kecuali force majeur, di mana rekanan harus meng
ajukan pembuktian yang sah.

2# Dalam hal L/C telah dibuka dan telah habis masa ber- 
lakunya selama enam minggu, ternyata barang belum di- 
kapalkan, maka biaya-biaya tambahan dan bunga untuk 
masa perpanjangan L/C menjadi tanggungan rekanan.

3. Apabila dalam waktu tiga bulan setelah penetapan pe
ngapalan ternyata pihak pemasok rekanan tidak melak
sanakan pengapalan tersebut, maka rekanan dianggap 
membatalkan pesanan. Untuk itu rekanan dikenakan denda 
sebesar empat puluh persen dari harga C&F.

4. Jika setelah barang tiba ternyata tidak sesuai dengan 
pesanan, maka rekanan diberi kesempatan untuk meng-
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gantinya selambat-lambatnya dua bulan. Apabila setelah 
dua bulan rekanan masih tetap tidak dapat menyelesai- 
kan, maka pesanan tersebut dibatalkan oleh pihak PTP 
dan rekanan diwajibkan untuk mengganti semua biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak PTP ditambah denda 
bunga satu seperdelapan persen perbulan sejak dibuka- 
nya L/C.

5. Bila rekanan membatalkan perjanjian secara sepihak, 
ia diharuskan membayar denda empat puluh persen dari 
harga C&P pada saat pemberitahuan pembatalan.

6 . Untuk jaminan mutu, rekanan diwajibkan untuk menyerah- 
kan kepada PTP pernyataan tentang "Country of origin" 
yang disahkan oleh Chamber of Commerce.

7. Biaya bank di luar Indonesia, bila ada, menjadi tang- 
gungan si penerima L/C.

8 . Nilai L/C dapat ditarik sesudah shipping documents di
serahkan kepada bank.

Di dalam setiap SP/kontrak selalu diatur atau di
tentukan bahwa bila timbul perselisihan antar kedua belah 
pihak mengenai pelaksanaan perjanjian, pada dasarnya akan 
diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal tidak dapat di- 
musyawarahkan lagi, maka perselisihan tersebut diteruskan 
ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk penyelesaiannya.
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BAB V 
PENUTUP

1. Kesimpulan
Sebagian besar pengadaan bahan/barang di PTP di- 

laksanakan melalui tender. Para peserta tender harus 
sudah tercatat sebagai rekanan PTP yang telah memenuhi 
syarat-syarat sebagai peserta tender, Di samping itu juga 
harus mentaati persyaratan tender yang disebutkan dalam 
setiap tender (tender kolektif, tender spesifik, tender 
impor, tender pembuatan), karena bila salah satu syarat 
tidak terpenuhi maka rekanan tersebut dinyatakan gugur. 
Bagi peserta yang dinyatakan sebagai pemenang setelah 
lulus dari seleksi yang diadakan oleh panitia tender, 
mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak PTP yang di- 
tuangkan dalam bentuk SP/kontrak. Perjanjian tersebut 
mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat (pasal 
1458 BW).

Di dalam setiap SP/kontrak yang diterhitkan oleh 
PTP selalu dicantumkan adanya ancaman hukuman. Hal ini 
dimaksudkan agar rekanan tidak melakukan cidra janji ter
hadap perjanjian yang telah dibuat secara sah, baik me- 
ngenai kualitas, jurolah, maupun jadwal penyerahan bahan/ 
barang, Tujuan utama ancaman hukuman bagi PTP adalah .ada
nya jaminan bahwa rekanan adalah seorang yang bonafide
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dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanji
an.

Kenaikan harga BBM dapat dikategorikan keadaan 
yang memaksa (pasal 1244, pasal 1245 BW) sehingga pihak 
rekanan dapat menggunakan pasal tersebut untuk menolak 
ancaman hukuman yang diminta oleh PTP, asalkan perbuatan 
rekanan tersebut dilakukan dengan itikad baik (pasal 
1338 ayat 3 BW).

PTP ternyata mengkategorikan kenaikan harga BBM 
sebagai keadaan yang tidak memaksa. Hanya kebijaksanaan 
pemerintah di bidang moneter dan bencana alam yang di
kategorikan sebagai force majeur. Namun demikian pihak 
PTP mengambil kebijaksanaan bahwa permohonan penyesuaian 
harga yang diajukan rekanan dapat dikabulkan oleh PTP 
sepanjang peristiwa kenaikan harga itu dapat dibuktikan 
dengan adanya pengumuman resmi dari pemerintah, surat- 
surat edaran resmi dari perbankan, pertamina, atau dari 
produsen. Sehingga perjanjian yang dibuat dengan para 
rekanan sebelum terjadi kenaikan harga BBM maupun deva
luasi tetap berlaku terus meskipun ada klausula tertentu 
di dalam SP/kontrak yang tidak dilaksanakan. Ini merupa
kan pengubahan isi SP/kontrak secara tidak langsung.

Ancaman hukuman baru dilaksanakan bila rekanan 
dalam keadaan wanprestasi. Jadi bila rekanan melakukan
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wanprestasi, pihak PTP akan melaksanakan. ancaman hukuman 
yang telah dicantumkan. di dalam. SP/kontrak, sehingga PTP 
tidak perlu lagi melaksanakan. tun.tu.tan ganti rugl dengan 
membuktikan. besarnya kerugian. yang dialami PTP, karena 
besarnya kerugian yang harus dibayar oleh rekanan sudah 
fix atau sudah pasti jumlahnya.

2. Saran
Panitia tender di dalam mengadakan penilaian ter

hadap surat penawaran hendaknya bersifat obyektif agar 
penilaiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Para rekanan di dalam melaksanakan kewajibannya 
haruslah sesuai dengan isi SP/kontrak agar tidak merugi- 
kan PTP baik di segi materi maupun kelangsungan proses 
produksi gula. Juga agar rekanan tidak dihukum dengan 
ancaman hukuman serta supaya tidak mengakibatkan dapat 
dibatalkannya SP/kontrak yang telah dibuat.

Di dalam menghadapi kenaikan harga seperti halnya 
kenaikan harga BBM yang tidak dikategorikan. force majeur 
(pasal 1244, pasal 1245 BW) demikian pula adanya deva
luasi, pihak PT£ harus benar-benar bijaksana dan. hati- 
hati dalam menilai keadaan tersebut dengan tujuan agar 
kedua belah pihak tidak mengalami kerugian yang cukup 
besar.

Hendaknya ancaman hukuman itu benar-benar dilaksa-
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nakan. oleh PTP terhadap semua rekanan yang melakukan. wan
prestasi, baik rekanan yang tergolong ekonomi kuat, 
sedang, ataupun lemah. Hal ini demi keoaikan kedua belah 
pihak yaitu agar hubungan kerja sama para pihak tetap 
terjalin dengan baik. ttamun. demikian. PTP juga jangan mem- 
berikan ancaman hukuman yang terlampau berat sehingga 
bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan.
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