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ABTRAKSI 

 

Pelaksanaan kontrak konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang penuh 

dengan resiko, mulai dari Prinsipal (Penyedia Jasa) yang memenangkan proyek 

enggan dan tidak mau menandatangani kontrak padahal dialah yang diputuskan 

sebagai pemenang dalam pelelangan, kegagalan pelaksanaan proyek, keterlambatan 

penyelesaian proyek, dan segala hal yang berbentuk Wanprestasi, yang dapat 

menyebabkan kerugian baik bagi pengguna jasa konstruksi (Obligee) maupun bagi 

Penyedia Jasa Konstruksi (Prinsipal). Segi Keamanan bagi Obligee lebih diutamakan 

terlihat dari diharuskannya pihak Prinsipal menyediakan jaminan-jaminan dalam 

pelaksanaan pembangunan sebagai prasyarat dalam mengikuti rangkaian kegiatan 

Kontrak Kerja Konstruksi (Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999). 

Bank Garansi (Guarantee Bank) disamping sebagai prasyarat dalam rangkaian 

kegiatan Kontrak Kerja Konstruksi juga sebagai pengikat agar Prinsipal serius 

melaksanakan Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dipercayakan kepadanya. Bank 

Garansi ini dimaksudkan selain memberi keamanan terhadap pihak Obligee sekaligus 

sebagai ikatan keseriusan pihak Prinsipal dalam tahapan-tahapan pelaksanaan suatu 

kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.  

Kenyataan di lapangan, masih banyak kasus dimana Prinsipal melakukan 

ingkar janji (Wanperstasi) dalam berbagai bentuk, misalkan penghentian pelaksanaan 

proyek ditengah jalan dan tidak mau melanjutkan pelaksaannya yang mengakibatkan 

terlantarnya proyek, yang pada akhirnya pihak Penggina Jasa (Obligee) yang 

dirugikan. Menurut analisa penulis, hal ini diakibatkan ketentuan besarnya Jaminan 

yang ada dalam Kontrak Konstruksi tidak lagi mewakili besaran jaminan yang 

realistis. Sebagai upaya untuk memperbaki praktek Jasa Konstruksi, terutama dalam 

memberikan perlindungan terhadap pihak Pengguna Jasa/ Obligee/ Pemilik Proyek 

yang sering dirugikan, perlu dilakukan penyesuaian besaran jaminan terhadap 

prosentase nilai proyek. Juga dalam upaya Penyedia Jasa meminta penerbitan Bank 

Garansi dari pihak Bank, pada prakteknya Penyedia Jasa hanya mengisi formulir 

yang isi kontraknya sudah baku yang dibuat oleh pihak bank, menurut analisa penulis 

alangkah baiknya apabila pihak Penyedia Jasa (Prinsipal) juga diikutsertakan dalam 

penyusunan draft kontraknya sehingga Penyedia Jasa merasa terikat penuh dengan 

kontrak yang telah dibuatnya sendiri secara langsung, dengan demikian resiko-resiko 

yang mungkin akan timbul dapat di minimalisir.  
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