
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya tujuan manusia adalah mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan di kehidupan. Manusia sejatinya merupakan makhluk individu yang 

dapat diartikan tunggal, namun dalam kehidupannya secara alamiah manusia 

merupakan makhluk sosial yaitu menjalankan hidup saling ketergantungan satu 

sama lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.dalam proses sebagai 

makhluk sosial, manusia selalu melakukan kesepakatan terhadap yang lain 

untukmencapai sebuah tujuan yang saling menguntungkan.Menurut Aristoteles 

secara alamiah manusia juga dapat di katakan sebagai zoon politicon yang artinya 

manusia adalah binatang politik / insan politik.1 Konsekuensi hal tersebut yang 

membuat manusia cenderung memiliki kehidupan yang berkelompok, 

berorganisasi dan mencapai tujuan secara bersama-sama yang sekarang disebut 

sebagai sebuah Negara. 

Berdirinya sebuah Negara dalam perspektif kesejahteraan dikenal teori 

kontrak sosial yang diperkenalkan oleh tokoh Thomas Hobbes, John Locke, dan 

Thomas Aquinas.Secara umum mereka menjelaskan konsep kontrak sosial ditarik 

dari kondisi kodrati dan alamiah.Manusia dilahirkan yang kemudian untuk 

menghindari sebuah pertentangan untuk pemenuhan kebutuhan mereka saling 

bersepakat untuk menyerahkan hak-haknya dan dipercayakan kepada seseorang 

1Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, h. 25 
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atau kelompok yang berdaulat.Pihak berdaulatlah yang kemudian menjamin 

keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dari orang-orang yang mempercayakan 

haknya.Orang-orang yang melepaskan haknya kemudian juga harus rela haknya 

diatur dan diperintah oleh orang yang berdaulat secara utuh atas kepercayaan dan 

kesepakatan masyarakat. Dasar berjalannya sebuah negara adalah terlahir dari 

kesepakatan antar perorangan yang kemudian antar kelompok menjadi sebuah 

masyarakat yang berfikir dan bekerjasama demi menjaga keselamatan individu 

dan pemenuhan kebutuhannya secara kodrati.2 

Sebuah negara juga dibangun dengan sebuah aturan hukum. Menjalankan 

sebuah kelompok masyarakat yang sudah bersepakat dalam bentuk negara 

kemudian ada beberapa hal yang terpenting untuk di pahami dan dipatuhi, yakni 

aturan-aturan tersebut merupakan unsur-unsur dalam satu kesatuan yang 

terorganisir dan kerjasama yang mengarah ke tujuan yang sama, yaitu 

terbentuknya sebuah sistem hukum pada kelompok masyarakat tersebut. 

Keberadaan hukum terdapat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang secara 

keseluruhan bersumber dari norma agama, norma sosial, norma susila, serta 

norma-norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.Terdapat sebuah 

adagium hukum yang berbunyi Ubi Societas Ibi Jus yang memiliki arti dimana 

ada masyarakat, disitulah ada hukumnya.3Dari adagium tersebut juga dapat 

diketahui bahwa hukum mengatur bagaimana seharusnya individu / manusia 

2Ibid, h. 31 

3Fery Chofa, “Building The Asean Community Legal Structure”, en.hukumonline.com, 

12 Januari 2016, h.1, dikunjungi pada tanggal 02 Oktober 2016 
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bertingkah laku, hidup bermasyarakat serta bernegara. Roscou Pound 

mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia 

(Law as Tool Of Social Engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan 

yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Kepentingan 

manusia yang dilindungi hukum menurut Roscou Pound juga dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Public interest (kepentingan umum); 

2. Social interest (kepentingan masyarakat); dan 

3. Privat interest (kepentingan individual). 

 

 Sistemhukum di dunia pada awalnya dikenal 3 (tiga) sistem hukum 

yang dominan yaitu civil law, common law, dan socialist law.Namun dalam 

perkembangannya socialist law lebih banyak terpengaruh oleh civil law 

systemyang akhirnya perkembangan sistem hukum lebih dominan dikenal 2 (dua) 

saja,yaitu : 

1. Civil Law System; 

2. Common Law System. 

Dalam menjalankan sebuah usaha atau pemenuhan kebutuhan manusia 

sejatinya tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama 

atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Karena hal tersebut perlu adanya 

instrumen hukum yang memberikan kemudahan untuk mengikat kepentingan 

kedua belah pihak yang disebut sebagai sebuah perjanjian. 

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana seorang individu atau 

kelompok satu dengan yang lain bersepakat untuk melakukan kewajibannya atau 

tidak melakukan suatu perbuatan yang kemudian harus dipenuhi dan berbentuk 
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tertulis.4Adagium dalam hukum  pacta sunt servanda juga menjelaskan bahwa 

setiap perjanjian yang dibuat antar individu atau kelompok bersifat mengikat para 

pihak dan harus dijalankan dengan itikad baik5. Perjanjian tersebut memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan 

perbuatan bagi para pihak yang membuatnya. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek 

(BW) menjelaskan perjanjian sebagai “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih” untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat 

beberapa pendapat dari para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut 

adalah: 

1. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa 

di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.6 

2. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan 

adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu 

dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.7 

3. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.8 

 

4Ibid,h. 117 

5Ibid, h. 119 

6Subekti,  Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, h. 1 

7Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1 

8Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h. 117 
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Dari pendapat hal tersebut dapat dikaitkan bahwa pada umumnya 

berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan tersebut 

tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena mengenai perjanjian sepihak 

saja dan dikatakan terlalu luas karena hanya mengenai hal-hal yang mengenai 

janji kawin yaitu perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan 

perjanjian juga tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan sehingga 

buku III BW (Burgerlijk Wetboek) secara langsung tidak berlaku dan mencakup 

perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak ada 

unsure persetujuan. 

Hal tersebut yang membedakan peraturan perundang-undangan dengan 

perjanjian, yaitu keberlakuan dari peraturan perundang-undangan bersifat 

mengikat kepada seluruh individu atau warga negaranya tanpa terkecuali 

sedangkan perjanjian hanya mengikat terhadap satu pihak dengan pihak lain yang 

diperjanjikan. Secara umum dapat dikatakan perjanjian merupakan instrumen 

hukum yang menjaga pihak-pihak dalam perjanjian tersebut untuk menjalankan 

kewajiban serta mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertulis dan disepakati 

secara bersama karena perjanjian ini berfungsi sebagai landasan atau kepastian 

hukum bagi para pihak. 

Definisi lebih luas suatu perjanjian memiliki arti yang sama dengan 

persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Definisi 

atau nama lain kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau 

persetujuan yang tertulis. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat di definisikan sesuai dengan 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunya pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-

Undang, hal ini dapat diartikan Negara Republik Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut 

merupakan sebuah daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Pemerintah 

Pusat Ibu Kota. 

Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan menjalankan 

pemerintahan memiliki fungsi dan kegunaan yang harus mempertimbangkan 

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik.Tindakan pemerintah 

(bestuurshandeling) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorgaan) dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan (bestuursfunctie). 

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada dan diakui 

oleh negara yakni konstitusi. Landasan konstitusi tersebut yang kemudian 

memberikan dasar kuat dan keabsahan pemerintah dapat melakukan tindakan 

kewenangannya. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 

kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 

mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan 

yuridis yang benar. 
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Pemerintah dalam menjalankan wilayah kewenangannya juga 

diperuntukkan menjaga dan memanfaatkan baramg daerah yang dimiliki.Barang  

daerah pada dasarnya merupakan bagian dari barang Negara yang harus dikelola 

dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas.9 Pemanfaatan barang daerah menurut Permendagri No 17 tahun 

2007, yang dimaksud dengan istilah pemanfaat adalah pendayagunaan Barang 

Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja 

sama pemanfaatan, bagun guna serah guna dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. Salah satu tujuannya merupakan optimalisasi pemanfaatan barang 

milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah. 

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik 

daerah (BMD) merupakan salah satu asset yang yang paling vital yang dimiliki 

daerah guna menunjang operasi jalanya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan 

dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional 

dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat 

daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah yang transparan 

,efiesien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigm 

baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekan pada penciptaan nilai 

tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.Dalam 

pengelolaannya, barang daerah salah satunya dapat dilaksanakan dengan 

9 Mahmudi, Manajemen Kuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 146 
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mekanisme kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan bertujuan untuk 

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, serta 

meningkatkan pendapatan dari daerah terkait.Kerjasama pemanfaatan dapat 

dilakukan dengan pembuatan kontrak kerjasama pengelolaan antara Pemerintah 

Daerah dan Pihak ketiga / investor.Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan 

bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnnya yang sah”. Selanjutnya di 

definisikan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

menyebutkan bahwa “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah”. 

Pemerintahan daerah mengelola barang daerah juga memperhatikan 

instrumen hukum perizinan.Pengertian izin adalah suatu persetujuan dari 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyimpangi 

peraturan perundang-undangan tersebut.10 Secara umum dapat diartikan 

Pemerintah dengan member izin kepada perorangan, kelompok, atau badan 

hukum yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang, hal ini menyangkut perkenan bagi tindakan yang dilandasi 

10J.B.J.M. ten Berge dan N.M.Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, Cet 1, Yuridika, 

Surabaya, 1993, h.2 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK..... RAHMAT HARAWAN



demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan.Dapat dikatakan sarana izin 

inilah yang dipergunakan pemerintah sebagai landasan yuridis menyimpangi 

peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan tingkah laku atau tindakan 

warga / masyarakatnya. 

Dari berbagai definisi dan karakter istrumen hukum untuk melaksanakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat atau individu warga 

negaranya khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas, persoalan yang 

penulis angkat di pemerintahan daerah kota Surabaya adalah mengenai 

pengelolaan barang daerah dengan obyek barang tidak bergerak atau tanah. Salah 

satu kasus yang penulis angkat sebagai bahan pembahasan dalam skripsi ini 

adalah pengelolaan barang daerah pemerintah kota Surabaya yang bekerjasama 

dengan perusahaan swasta. 

Contoh kasus yang dapat diangkat untuk kontrak kerjasama antara 

pemerintah dan swasta yaitu PT. Far East Organization (PT. FEO) bekerjasama 

dengan Pemerintah Kota Surabaya dan membentuk sebuah badan hukum bersama 

yaitu PT. STAR dan sudah disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Penggabungan tersebut dikarenakan PT. FEO merupakan 

perusahaan swasta asing yang menurut aturan diawal perjanjian kerjasama yang 

dibentuk pada tanggal 30 Maret 1970  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan untuk mencapai tujuan 

pembangunan tempat hiburan terkait akhirnya didirikanlah PT. STAR yang 

mendasar pada Undang-Undang Nomor 1967 antara pihak asing yaitu PT. FEO 

dan PT. SW dengan komposisi saham secara umum PT. SW 24% sedangkan PT. 
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FEO sebesar 76%, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Menteri 

Kehakiman tanggal 3 Januari 1986 Nomor C2-06-HT.01.01 Th. 1986 dan telah 

dimuat dalam Tambahan berita Negara tanggal 20 Januari 1987. 

PT. SW merupakan PT yang didirikan oleh Pemerintah kota Surabaya atas 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KMS dengan Keputusan 

Nomor 18 Tahun 1987 tertanggal 14 Mei 1987. PT. SW atas persetujuan 

pembentukan tersebut juga diberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan 

Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya untuk disertakan (inbreng) 

sebagai modal dalam PT. STAR.Pengelolaan PT. STAR ini bertujuan untuk 

membangun pusat hiburan dan rekreasi dengan ketentuan Pemerintah Kota 

Surabaya menyerahkan tanah bekas lapangan persebaya tersebut.PT. STAR 

berdasarkan rapat pemegang saham, telah menyepakati untuk lebih 

mengembangkan PT. STAR dengan jalan mengganti beberapa peralatan atau 

permainan serta menambah beberapa jenis peralatan atau permainan yang 

membutuhkan modal yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam menjamin 

kelangsungan berdirinya PT. STAR, mengajukan permohonan untuk 

memperpanjang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota 

Madya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 18 Mei 1996. 

Pengelolaan ini juga  sudah disepakati oleh DPRD dengan memberikan 

persetujuan terhadap perpanjangan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota 

dengan PT. STAR Nomor : 31 Tahun 1997 tanggal 25 April 1997 yang diikuti 

dengan Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor 593.82/30/402.1.04/49 Tahun 1997 

selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 dan akan berakhir pada 
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tanggal 3 Januari 2026.Berjalannya waktu Pemerintah Kota Surabaya yang juga 

menjadi bagian dari PT. STAR telah menyatakan untuk menarik kerjasamanya 

dengan PT. STAR tanpa alasan yang berdasar untuk pengelolaan baramg daerah 

hak pengelolaan berupa tanah yang sekarang telah berdiri Tanah Hiburan Remaja 

kota Surabaya yang merupakan obyek pembahasan kali ini.Pemutusan kontrak 

kerjasama pemanfaatan barang daerah secara sepihak oleh pemerintah juga 

berdampak kerugian bagi investor.Hal tersebut merupakan kelalaian dari 

pemerintah yang tidak didasari dengan aturan kontrak yang sudah ditandatangani 

bersama dan sering kali jauh dari jangka waktu kontrak terkait. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa 

permasalahan hukum yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Syarat Pemutusan Kontrak Pengelolaan atau Pemanfaatan Barang 

Daerah; 

2. Perlindungan Hukum bagi Mitra Kerjasama Pengelola Barang Daerah 

dalam halpemutusan kontrak sepihak oleh Pemerintah Daerah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis Syarat Pemutusan Kontrak Pengelolaan atau 

Pemanfaatan Barang Daerah. 
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2.MengkonstruksikanPerlindungan Hukum yang sesuai bagi Mitra 

Kerjasama Pengelolan Barang Daerah dalam hal pemutusan kontrak 

sepihak oleh Pemerintah Daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian anatara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pemahaman terkait  

Pemutusan Kontrak Sepihak oleh Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan 

Barang Daerah dan diharapkan peneliti memberikan pandangan pemikiran 

serta manfaat bagi keilmuan khususnya ilmu hukum. 

2. Manfaat praktis 

Peneliti diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

masyarakat dan praktisi hukum dalam penyusunan model hukum 

khususnya berkaitan dengan Pemutusan Kontrak Sepihak oleh Pemerintah 

Daerah Dalam Pemanfaatan Barang Daerah. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum 

 Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan tipe penelitian 

normative. Tipe penelitian ini menjelaskan dan mengkaji secara sistematika 

norma dan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan secara khusus 

dalam kajian hukum yaitu mekanisme dan norma kewenangan pengolaan barang 

daerah oleh pemerintah daerah, termasuk peraturan perundang-undangan yang 
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berkaitan dengan topik, serta pembahasan penjelasan, area keberlakuan, dan 

perkembangannya.  

1.5.2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), merupakan pendekatan menelaah atau mengkaji suatu peraturan 

perundang-undangan atau beberapa peraturan sesuai dengan topik yang telah 

dirumuskan dalam permasalahan hukum (isu hukum). 

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual 

approach), adalah pendekatan menelaah dan mengkaji dari teori, doktrin 

(pendekatan hukum), pandangan, serta konsep-konsep dan ilmu hukum  yang 

telah berkembang sebelumnya. 

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kasus (case approach), adalah 

pendeatan yang menelaah dan mengkaji dari segi fakta hukum dan kasus yang 

pernah terjadi di masyrakat khususnya di daerah kota Surabaya manfaat dari 

pendekatan ini adalah untuk meastikan dan menjawab rumusan masalah yang 

diangkat oleh penulis. 

1.5.3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif 
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artinya memiliki kekuasaan. Bahan hukum tersebut merupakan norma yang 

bersifat mengikat. Bahan hukum primer digunakan karena sistem hukum yang 

digunakan di Indonesia adalah civil law system.Sehingga sumber hukum utama 

adalah peraturan perundang-undangan.  Adapun sumber bahan hukum primer 

yang digunakan Penulis sebagai berikut: 

a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. 

c. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementrian Negara. 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara 

h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW) 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara atau Daerah 
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j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

l. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 

Serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan materi skripsi. 

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmu hukum, seperti buku 

teks, jurnal hukum, artikel hukum, diktat hukum, makalah hukum, skripsi, thesis, 

serta disertasi yang berkaitan dengan materi (topik) skripsi. 

1.5.4. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum 

Prosedur yang di gunakan dalam pengambilan bahan penelitian ini 

didasarkan pada sumber bahan hukum primer serta skunder. Bahan hukum primer 

didapatkan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-

undangan terkait dengan materi yang akan diangkat. Bahan hukum sekunder 

diperoleh melaui studi kepustakaan ilmiah, doktrin sarjana hukum, makalah 

hukum, media online, serta jurnal online. 

1.5.5. Analisa Bahan Hukum 

 Analisa bahan hukum dipakai untuk mencari solusi dari permasalahan 

hukum yang sedang diangkat dalam penelitian ini sehingga tujuan dari peneliti ini 

dapat menjawab berbagai permasalahan dalam penluisan ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Agar penelitian ini dapat dengan mudah di pahami, maka penulis 

menjelaskan sistematika yang tersusun atas 4 (empat) bab yaitu: 

  BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum 

tentang kasus yang disusun oleh penulis, pada bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   menjabarkan pembahasasan dari rumusan masalah yang pertama, 

menjabarkan tentang Syarat Pemutusan Kontrak Pengelolaan atau Pemanfaatan 

Barang Daerah. 

BAB III menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu 

menjabarkan tentang Perlindungan Hukum bagi Mitra Kerjasama Pengelola 

Barang Daerah   dalam hal pemutusan kontrak sepihak oleh Pemerintah Daerah. 

BAB IV merupakan bab penutup dari penulisan ini, yang tersusun dari 

kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahsan penulis, sehingga nantinya 

penulis diharapakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penulis, 

perkembangan ilmu hukum kedepanya. 
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