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F S O O A H A R

Sudah raenjadi keharucan bagi setiap nahaoiova dl Fokultao Hukun Univorsltao Airlangga pada akhir tingkat haruo cenyucun okripoi guno melengkapi oyarat-oyarat racaperoleh golar Sarjana Huiaan.
Untuk ini dengan segala keaaapuon yeng ada* kani boruoaha aenyolooaikan okripoi walaupun kcai cadari bahva. aaaih bonyak
kekurangannya*
Dengan berouoah payah dan penuh kerendahan hatif akhirnya ka~
ml bloa oengeaukakan okripoi ini,
Tetapi Juga kani tidaklah kan meneapai penyclecaiannya
tanpa bantuan dari berbagai pihak yang aenang oangat kcai rocakan kcsanfaataimya. larenanya dengan eepenuh hatl kani nongucapkan teriaa kaelh yang cobeoar-beoamya pada boliau-bolieu yang dengan tulue ikhlao ocaborikan bantuan balk coril
naupun aateriil oehingga torcucun okripoi ini,
Ihnousnya raoa tcrica kasih kenit kcai uoapkan pada Bapak
fi* Sootojo Prawirohaatdjojo, S,H.
Uacun oobolunnya juga ingln kcni kcaukakan bahwaeanya okripoi
yang telah kani cuoun, tentunya tidaklah akan nencapci tine*
kat iIniah yang conpuma ooouoi dengan kencapuan yang ada di
dalan dirl kani pribadi. Tetapi totap harapan kaal cococo
kcrya ini akan dapat raeabcrikan kegunaan balk untuk dirl kani
pribadi aaupun untuk keperluan dari pelbagai pihak yang lain*
nya.
1
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Seklan*
Surabaya,

April 1980.

Hornat,
HARJOSO.
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A* Alasan Penilihan JuduX.
Dengan adanya tahap-tahap penbangunan di segala bidang dl negara klta, ceperti Folita I* Pellta IX, Pelita XIX
dan Bctoruenya nerupakan ganbaran kcmajuan penb&ngunan di Hegara Kooatuan Republlk Indonesia yang tercinta ini,
Hal ini sangat relevant dengan predikat Hegara Indonesia itu
sendlri, sebagal suatu negara yang sedang oembangun atau such
tu negara yang sedang berkembang*
BertitIk-tolak pada keposatan p cabangunan phioik yang
eedemlklan xupat dapat octaancing atau raeabawa reakoi terhadap
perkombangan pemborongan pekerjaan di mana-mana, nulai darl
daerah^daerah kecll campai ke kota-kota bo car di caluruh In
donesia.
Oleh karena itu berkembang pulalah baraneka rago bentuk-bcntuk dan lei perjanjian pemborongan* Di aana perjanjian
pemborongan di instansl penerintah yang ssxtu, lain bentuk dan
loinya dengan perjanjian pemborongan dl Inotansi pemerintah
lainnya* Demlkian pula perjanjian pemborongan antara pemborong dengan perorangan/owasta, ioi dan bontuk perjanjiannya
borboda satu cama lain.
Donikien juga jenis pekerjaan/bangunan-bangunan yang ditanganl
inotanol pemerintah yang satu, borbeda dengan yang ditanganl
instansl satunya lagi* Demikian juga terhadap perjanjlan-por*
janjian pemborongan antara pemborong dengan perorangan/sttaota*
Karena perbedaan~perbedaan inllah yang membawa koncok1
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ttftnol bahwa segala aeeuatunya yang berhubungan dengan poiv
janjian peiabosbngan berbeda juga, balk itu oerupakan caracara oengadakan perjanjian, qyarat-syarat perjanjian, maupois akibat diadakannya perjanjian itu aendiri*

J Akan tetapi perbedaan-porbedaan teraebut, bukanlah
tnorupakan auatu porbodaan yang nutlaJc* csbab pada prin alpnya di antara perjanjian-porjanjian penboxongan itu ada kocanaannya juga* Perbedaan-perbedaan itu hanya terldtak pada
bcntuk dan iai forraulir perjanjian yang teloh teraodia pada
tlap-tiap instanoi peoerintah yang oempunyai/mengolola cuatu
proyck. Scdangkan perbedaan-porbodaan yang ada pada porjanjian peoborongan antara peaborong dengan perorangan/ovaota torletak pada apa yang dijanjikan antara kedua belah pihak teroebut* Tctapi yang jelae bahwa oogala oasuatu yang berhubungan dengan perjanjian penborongan yang berkotnbang eaat ini* oudah banyak yang tidak diatur lagi oloh Kitab Undang Undang
Pordata kita (BW).
Btf kita cudah jauh tertinggal dengan kenyataan adanya perkeobangan perjanjian peaborongan oekarang ini* Undang Undang Perdata kita dalan peraoalan perjanjian pcaborongan adalah ku
rang lengkap atau dapat kita katakan Undang-Undang Perdata
kita cudah tidak naopu lagi conanpung ©egala oemiatunya yang
borhubungan dengan perjanjian penborongan.
Bertitik tolak keaemuanya inilah* kaai aangat tertarik
untuk oeoilih judul raengenai naaalah Perjanjian Penborongan*
Saya ingin nengotahui dan ncapelajari bagainana* oaopai di
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nana perkembangan perjanjian pemborongan pada kenyataannya
cekarang yang sedang dilakukan oleh masyarakat klta.
Apakah hal ini dapat dlkatakan sebagal ouatu penyltnpangan
darl ouatu undang-undang, atau ouatu perkembangan hukum dalam ouatu aasyarakat, ataupun euatu konaekwensi dari Buku III
BW itu sendlri yang meapunyai sifat torbuka.
B« Rumsan PeroacaXahan*
l). Bataean Pengertian Judul*
T&nf kaoi oakcud Perjanjian Pemborongan seperti yang termaktub
pada judul Skrlpoi ini ialah perjanjian pemborongan menurut Btf.
Hal ini dapat klta llhat dalan pasal 1601 b yang aengatakan
bahwa pemborongan pekerjaan adalah peraetujuan, dengan taana
plhak yang satu, si pemborong* nengikatkan diri untuk oenyolenggarakan euatu pekerjaan bag! plhak yang lain, plhak yang
nenborongkan, dengan menerftma ouatu harga yang ditentukan.
Dari bunyl pasal 1601 b teroebut dapat klta terlea bahwaoanya di dalafi perjanjian pemborongan itu haruo ada 2 plhak,
yaltu plhak pemborong dan oatunya lagl plhak yang memborongken, dl taana mereka saling bersopakat untuk nenyelonggarakan
ouatu pekerjaan dengan mcncrlna ouatu har^a dari haoll pekorjaan teroebut*
Perjanjian pemborongan pekerjaan Ini berbeda dengan
porsetujuan psrburuhan, dl ctana unour ke tlga (dl bavah po«*
rintah majikan) pada peroetujuan porbuxuhan tidak terdapat
pada perjanjian pemborongan* Jodi di dalan perjanjian penborongan pekerjaan, kodudukan antara pemborong dengan plhak

Skripsi

PERJANJIAN PEMBORONGAN DI DAERAH BONDOWOSO

HARTONO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

4

yang ncnborongkan adalah cana, tidak ada aetoutan buruh dan
taajikon pada porjanjiaa tercebut.
2)* Ruang lingkup Penbahaaan*
Di dalan peouliaan strips! inlt naka peabahaaannya akan aaya
bataoi pada per;]an]i&n~perjanjian pemboxongan oengenai bangunan*-bangunan yang raerupakan (90$) pioyek-proyek pcmerlntah
dan perjanjian-perjanjian peaborongan tnengenai bangunan-bangunan oilik perorangan (10ft). Adapun peabatasan tercebut di
atao adalah atas daoar hacil-haoil research yang kani peroleh
oelam penelltian tereebut.
C. Saabor Data.
Sunber-cunbor data/eara pongumpulan data dalam penuliaan
ini ialah 5
1). Dari kopuotakaan yang ada.
Xang oaya oaktmdkan dengan data kepuotakaan di aini ialah datodata yang aaya peroleh atau yang bexhaail aaya kunpulkan dari
buku-buku yang ada tersedia, balk buku-buku wajib ncupun buku
buku yang nerupakan anjuran cajet yang kenenuanya tcrcaouk dalaa ruang lingkup hukun perdata*
Dari beberapa pendapat carjana oengenai penborongan pokorjaan yang berhaoil aaya baca dari buku-buku teraebut, aaya
kunpulkan dan aaya analisa eedemikian rupa cehiagga tercucun
dalam bentuk penuliaan ini*
2)# Bari haeil penelltian.
fielain data^data dari kepuotakaan yang kaai pergunakan dalan
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penulisan ini* Juga dllengkcpi dengan data-data yang kacl pei>
oleh solana ponelltian yang kaml adakan di daerah Xabupaton
Bondowoco,
Suna pengumpulan data pada penelitian yang dladakon toreebut, kami oempergunakan ootode interview yang dilakukan pada
beberapa Inatanoi peaerintah dan 2 perucahaan ewaffta sebagal
pemborong*
Adapun perinclan toapat-tonpat dilakukannya ponelltian
adalah aobagal berikut s
1)« Ka Sub Sit Penbongunan Kabupnton Bondowooo*
2)* Xa Sab Bit Keuangan Kabupaten Bondowooo.
3)*

Kabupaten Bondovoco*

4)* Sekel Bina tiarga di Bondowoeo*
5)* D.P.U* Bldang Pengairan dl Bondowoso*
6)* D«P*U« Bldang Cipta lorya Daorah Beeuki dl Bondowo00,
7)* C«V« Kartika Karya Bondowooo,
8)* C,V* Plrdaus Bondowooo.
Honor 1 o/d 6 dioobut dongan plhak yang meaborongkan,1atau la*
alD dleebut dengan bouwhoor/pinpinan proyok/pihak ko I/creditur. Sedangkan nonor 7 dan 8 adalah plhak peaborong/polakcana
plhak ke II/debltur.
Perlu kaol jelaskan bahva oolaoa penelltian yang kaoi
adakah di beberapa inotanal pemerintah dan 2 peruoahaan swaota
tereebut di atao* aoka 90# darl haoll ponolitian/data-data
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yang oaya peroleh, nerupakan perjanjian pemborongan yang dia»
dakan antara peaerintah dengan pemborong. Sedangkan yang 10%
dari data-data yang saya peroleh ialah nerupakan perjanjian
pemborongan antara perorangan dengan penborong*
D* Tujuan Penulisan,
Dl eaaplng guna memenuhl oobaglan darl eyarat-ayarat
dan tugao untuk oencapal gelar Sarjana Hutun pada Fakultas Hukun Univeraitae Airlangga, oaka penullean ini juga bertujucn

untuk nengetahui lebih lanjut atau cejtcah oana perkembangan
perjanjian pemborongan dalcn maeyarakat dewaaa ini,
Dengan penulioan ini, diharapkon dapat klta pelajari
boreana adanya kenyataan-kenyataan dalao perjanjian pemborongon yang audah oengalaal kenajuan ocdemlkian rupa, apabila klta
bcndlngkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalao
Undang Undang Perdata klta oengenai oasalah perjanjlaft pcaborongan.
Penullsan ini Juga kasl makeudkan oebagai oekedar sud bangolh ilnra yang telah kaai dapatkan, untuk adik-adlk nah&»
olova, alaaoater, maeyarakat» bangca dan negara Indonesia*
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II

HAK DAB KJ3WAJIBAD

1* Hak dan kewaj Iban Peaborong*
Dl dalam Btf, hak dan kewajlban peaborong tidak dlootmtkan eecara paotl atau authentic* Hamun denlklan klta dapat nonylnpulkan darl bunyl paaal 1601 b Btf bahwa* pokoknyn pcaborone toroobut oeapunyal kewajlban untuk oenyerahkan haall borongon yang telah dlkerjakan kopada plhak yang neaborongkan,
dan la berhak untuk nenuntut preotaol oeharga borongan/pekerjaan yang telah la lakoanakan/aoleoalkan*
Dalam hal Ini dengan eendlrlnya sebelun ol pemborong
Itu aenyerahkan haoll pekex^aonnya, oaka la berkewajlbnn untuk ocngerjakan bangunan teraebut sebalk nungkln, cocuol dongan pernlntaan darl plhak yang nenborongkan.
Jadl dalao hal penborongan teroebut raengerjakan ouatu poker*
jaan yang eudah dloerahkan kepadanya oleh plhak yang oemborongkan, naka tidak dapatlah la bertlndak atau keoauannya
oondlri# balk ncngenal befltuk bangunan, sucunan konatrukal
oaupun waktu yang dlpergunakan untuk nelakoanakan pekerjaan
torsebut. Pemborong itu dalao nelakoanakan tugaonya harucdoh
oemial dengan bootek yang la pegang,
Setelah ol pemborong nelakoanakan tugaonya yoltu

do -

ngerJakan pekerjaan yang dlbobankan kepadanya, naka la berhak
atao harga berongan yang telah la kerjakan. Harga borongcn
Itu blca dltorlna aebaglan donl oobaglan aceual dengan ba16
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Cion pekerjaan yang telah la oelesalkan, dan juga bloa diterina oecara kosoluruhan.
Jadi oongenai junlah harga borongan, naupun cara peabayaran
untuk ouatu pekerjaan, akan dllakeonokan aoeuai dengan porjanj ion yang telah aeroka buat boreana.
SI sa&plng hale dan kewajiban pokok dari pihak pcaborqng yang dapat kita oinpulkan dari bunyi pasal 1601 b Btf,
aaka dalan paeal-paaal yang lainpun oasih dapat kita junpai
beborapa hak dan kewajiban peaborong tersebut« yaitu antara
lain i
a)* Borkowajibafl untuk ncnanggung oegala reslko.
b). Berkewajiban untuk aeaberl upah dan oengavaei orangerang yang bekerja padanya,
e)« Berhak untuk aeneriaa tanbahan harga/blaya cuatu borongen.
d). Berhak untuk nenghentikon/tseabatolkan pekerjaan cocara copihak.
ad* a)* Berkewajiban untuk nenanggung eogala reoiko.
Uonanggung reoiko yang dlaakcud ialah apabila ol pco
borong toroebut hanya aenyediakan bahan-bahannya aaja dan
pokerjaan yang la kerjakan Itu nucnah oebolun dloorahkan kopada pihak yang neaborongkan. Keeuali apabila pihak yang tcrokhlr ini lalai untuk nenerina pekerjaan toroebut.
Dalan hal raucnahnya barong teroobut tidak dlporcealkan apo
kah nuonahnya itu karena kosalahan oi peaborong ataupun to*
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rena ovornacht (paoal 1605 Btf). Danikian juga apabila poabexong ternebut hanya divajibkan oolakukan pokerj aan caja# dan
tornyata pekerjaan itu nucnah, aaka ei peaborong itu haruo
nenonggung rooikot yaitu ia haruo bertanggung-jawab atao konuonahan barang/pekerjaon tercebut yang disobabkan oleh kocalahannya (paoal 1606 BW)«
Apabila cuatu bangunan yang cudah selefiai, keoudion
dalan waktu 10 tahun berikutnya tornyata bangunan itu runtuh
yang di cebabkan oleh adanya cacat-oaCat dari bahon bangunannya atau keadaan tanahnya tidak baik, naka dalan hal ini si
peaboxonglah yang bortanggung javab (pasal 1609 Btf).
Peaborong juga haruo bortanggung Jawab atao kerusakan
keruoakan bangunan yang ia kcrjakan, di nana kcruoakan-koruoakan itu dieobabkan oleh perbuaton orang-orang yang dipokerjakcn olohnya (pasal 1613 BW).
Totapi apa yang torcantun di dalan paoal 1609 Btf nenurut ponganatan kaai di daerah Bondowooo pada khucucnya tidak pernah dllokeonakan•
ad. b). Borkotfajiban untuk nongupah dan nongawaoi orang-orang
yang bekorja padcnya.
Agar cupaya orang-orang yang bekorja pada pcobexong
torcobut tidak ncabuat suatu kooalahan-kooalahen ataupun perbuatan-porbuatcn yang kiranya nerugikan pihak peaborong, naka
ia wajib untuk ncngavaoi pogawai/buruh-buruh itu dalan aelakcanakan cuatu pekerjaan yang dioorahkan padanya (paeal 1613

BW).
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Sobagoi konookvonoi darl plhak penboronc untuk noapokerjakan oranc-oranc teroebut, naka la borkcwajlban untuk
aemborl upah ora&c-orang itu atao pekorjaan yang telah la
kerjakaa (paoal 1614 BW),
ad. o)* Berhak untuk taenorina tanbahan harca/blaya suatu bo
ronsan.
Apabila eudah ada porcctujuan oocara tortulio darl pl
hak yang nooborongkan, naka plhak poboronc dapat aenuntut
tanbahan horca/blaya cuatu bangunan darl padaaya, jika tornyata terjadi perobahan/tanbahon dalam rencana bancunan, konaikan upah buruh oaupun kenoikan harga bahan-bahan bangunan

(pacta 1610 Btf)*
ad. d). Borhak untuk ocaghentlkan/Beobatolkan pokerJoan cocara
oepihak.
Kalau klta perhatlkan bunyl darl paaal 1611 BW, oaka
dapat klta slmpulkan bahwa paaal tercobut racaberlkan ouatu kocunnklnan bagl plhak pcaboronn untuk nenghentlkan pekerjaan
yang eudah berlangounc, aoalkan la boraedla aeaberifcan G&ntlruffi pada plhak yonc menboron^kan.
^

Bak dan kewajibaii yang neaborongkan*
Hencenoi hak dan kewajlban yonc dlpunyai oloh plhair

yang nenboronckan, juga dapat klta olnpulkon dari bunyl paoal
1601 b BW,
Pada dacamya plhak yang aenboron/jkan itu borhak untuk ccnorlraa haell borongan yang tolah celooal dlkerjakan oloh plhak
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peaborong, dan berkevajlban untuk oeabayar harga borongan
kepada plhak pcabonng eejumlah yang tolah la perdanjlkan
beroaraa.
Adapun hak dan kewajiban Iain darl plhak yang ncaborongkan* juga dapat klta olnpulkan darl beberapa pasal dalan BW* yaltu antara lain t

a)* berkewajlban untuk acsorlkoa pekorjaan peoborongf
b). wajlb QCnborlkan terabahan blaya kepada pemborongj

o), wajlb untuk ncabuat Bootok (Renoana)f
d). borhak untuk mcnghcntlkan/racabatalkan pekerjaan oeca*
ra eoplhak*
ad* a)* Borkewajiban untuk neaorlkca pekerjaan peaborong*
Sobeluo haoll pokorjaan itu dlterlna oloh plhak yang
merabor&ngkan, naka la vajib untuk acmerlkaa. loblh dulu ha oil
darl pekerjaan torcobut* Tujuannya lalah apakah pekerjaan
Itu audah betul atau eocok aeportl yang dlkehendaklnya.
Banal 1608 BW nenberlkan kecungklnan untuk oengadakan
pemerlkeaan oooara bercngcur, yaltu apablla pekerjaan Itu
dlkorjakao oebaglan deal oobaglan, aaka peaorlksaan juga da
pat dliakukan terhadap baglan yang tolah selesal ltu« Dcal~
klanlah juga aengenai penbayaran harga borongan teroebut*
dapat pula dliakukan sebaglan deal sebaglan darl pokerjean
yang telah aeloaal dlperlkoanya. Jadl apablla eudah dllokukukan pcabayaran oebaglan deal oebaglan, oaka haruo dlcnggap
bahva baglan torsebut cudah dlporlkaa dan dlnyatakan balk
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oloh plhak yang taenboxongkan,
ad* b)* tfajib mcaberikan tambahan Moya kopada pomboronfl.
Tanbahan Maya Ini diborikan kopada ponborong apabila
torjadi porobahan roncana bancunan* konaikan harna bahan bangunan atanpun konalkan upah buxuh.
Inipun haruo oudah ada poraotujuan oocar© tertulio lebih dulu
darl plhak yang nenboronskan (paoal 1610 BW)*
ad. c). Wajlb untuk mcobuat Bootok (Roncana)*
Dangan oondirinya aobolum porjanjian pcaborongan itu
dibuat oloh kodua bolah plhak, maka Jauh-jauh oobolunnya pi*
hak yang ncaborongkan oudah ncapunyai roncana ataupun ancor»
ancor mongcnai bcntuk* bahan aaupun ukuran bangunaa yang dlkohondakinya.
Monurut Yollnar, yang dlaakcmd dcn/jan Boston (Roncana)
lalah poneuralan dari euatu pokerjaan dan poraturan-poraturan tohnio pelakaanaannya, yang haruo dllakoanakan oloh pc=>
boronfi,*
rd* d). Borhak untuk aonghontikan/aoabatalkan pokorjatm cocara oopihak,
Fofcorjaan yang cudah borlan^cunc dapat diborhontikcn
oooara oopihak oloh yang aoaboronffkon aoalkan la boroodia

derlnndg Bugrorll.1k Recht. (KerJcnahan Jllld 5)* Fcnorblt
Yayaoan Badan Sonorkitra ja h Mada, Togyakarta* h a l 585*
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menbtrikan gaatl-rufl kapada plhak penbozonf ataa segala biaya yang telah la keluarkan (paeal 1611 BV).
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cara pjeheuuhah perjabjiah dab akibas huktoijia

1# Polakoanaan Prcntaol.
Hal yang haruo dllakaanakan daltus auatu perjanjlan dlcobut dengan prestaal. Sehlncffa apa yang dlsebut denjjan polakoanaan prootasl lalah pelakaanaan darl pada apa yanjj ho
wto dllakaanakan dalan auatu perjanjlan*
JXL

dalaa paeal 1234 BW dioebutkan bah«a tlap-tlap pe-

rlkatan adalah untuk tntmberlkan oosuatu, untuk berbuat oonuatu, atau untuk tidak borbuat oeouatu* Henberikan oesuatu*
berbuat oeauatu daa tldak borbuat eocuatu ini cleh liy. Sri
Soodewl Ha&jchoon Sofwcn dlkatakan cobagai cbyek darl pada
Terblatenlo*
Prantaol yanff "tldak berbuat ooouatu* tldak klta tccnil dalea
cuatu perjanjlan pcaboroncan oobab tujuan pcaboroncan adalah
hacll pekerjaan. Oleh Volincr dlkatakan bohwa hal yanc cooen*
olll darl pada pooboroncan lalah dl oltu haruolch dladakcn
suatu ha all tortontu yaltu haoll yanc berolfat bonda (bcrtmjud)t oleh ol penboronn*1
Jadl dl olnl tanpak adanya ouatu ueaha darl ocorcna
pciaboxong untuk oewajudkan oeauatu bancunan yang boroifat
konkrlt atau dapat dillhat oleh nata.
Dl dalan newujudkan Itu aendlrl, tentunya pcaboronc

H.F.A. Vollnar, Xnleldlnft tot da atudle Tan hat ftedorlnndn Bur/serlHk. (2erjcaahan/ jiHTbjy P* nerblt Y&yaoan
Baaan PenernitOajah Rada, Togyakartai hal 383*
23
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torcobut oeabuat dari boborapa bahan monjadi euatu bangunan*
Hicalnya suatu bangunan godung yang dibuat atou dijadikan
darl bahan-bahan batu* paolr* comon, kapur* kayu dan eobt^
gainya* Godtwg inilah yang dlkatakan sobagai ha oil pokorj&an dari ooaoorang ponborong yang konkrit atau borolfat bon*
da borvujud*
rtcngonai prootaoi "yang neobori sosuatu* dalam porjanjian pomboxongan, dapat kita lihat dongan adanya plhak pen*
borong torsobut nenborikan/nonyorahkan haoil pokerjaannya
kopada plhak yang mcmborongkan. Pcnyorahan haoil pOkcrjaan
ini tontunya dilakukan cetolah plhak yang taoaborongkan tor*
aebut ncaorikoa dan nonyatakan balk haail pekorjaan dari
poaborong*
Bogltu Juga aengonoi prootaoi "yang berbuat cecuatu".
Dongan jolao dapat kita lihat bohva di dalaa porjanjlan peborongan itu titIk tolaknya torlotak pada pcoborong yang di*»
haruakan borbuat sosuatu hal coportl yang dlinglnkan oloh
plhak yang mcmborongkan* Mloalnya tacabuat ooeuatu godung
porkantoran atae perointaan plhak yang coborongkan*
2. t f a n p r o a t a a i *
Oloh Dy* Sri Socdowl naajehoen Sofwan, dlkatakan ci
borhutang nclakukan wanpreotaai dan nonjadl lalai aotolah
adanya Ingobrekootolling/cocaatlo, tldak ncacnuhi kowajlbem.2
*
Uy* Sri Socdowl Haojehoon 8oftsan, ffikun Poruntun/tnn*
Baglon S, Ponorblt Sokal Hukun Pordata Pakultao Hukun Univoroitao Gajah Hada» Togyakarta* 1975* hal 14*
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Jodi dapat klta airapulkan bahwa ooorang dobltur bonar*
bcnar tolah dlkatakan uanprootaol apablla eebolumnya cl krodltur noraborlkan porlngatan atau pomboritahuan kopada debltur bahwa la haruo momonuhl prootaoi yang tolah diporjanjlkan bersafia.
Haoolah peringatan (eonaatio) Ini dapat klta baca dalam paoal 1258 BW yanc borbunyi oobogal borlkut S
SI borutang adalah lala±9 apablla la dongan surat perlntah
atau dongan sobuah akta flojonio Itu tolah dlnyatokan lalai*
atau deal perlkatannya oendiri, lalah jika ini nenotapkaa,
bahva ol borutang akan haruo dlonggap lalai dengan lowatnya
waktu yang dltontukan.
Kalau klta hubungkan dengan porjanjian periborongan*
maka antara plhak peaborong dan plhak yang Horaborongkan ha
ruo lobih dulu oaling monyatakaa lalai apablla salah satu
plhak oolakukan wanprootaoi*
Akan tetapl oloh karona pacal teroobut eudch tldak
diakul lagi atau dianggap tldak borlaku oleh Surat Edaran
Mahkannh Agung (SETU) So* 3 Tahun 1963# taaka tanpa caczatiopun plhak pcaboronct maupun yang nenborongkan dapat ncajajukan gugatannya ko Pengadilan,
So

tolah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (CSU) ini

dapat klta aabil suatu pongortian bahwa wanprootaol itu aa>
tlnya tldak laeaonuhi prootaoi yaltu bioa torjadl pada debitur dan juga bisa torjadl pada krodltur.
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* tfanprootaoi yang torjadi pada dobitur yoltu apablla
al debltur tldak moaonuhl kowajiban yang haruo dllokukannya,
VJanprootaoi yang ada pada dobitur ini soring dicobut
donaan iotllah *HORA E3BX50RIS\
Apablla plhak pcaboronc tldak oolokukan kowajibannya
untuk inolakukan euatu pekorjaan yans tolah diporjanJikan boroana.
- tfanproctaoi yang dllakukan oloh si kroditur torkcnal
dengan istilah "KORA CKB1KT0RIS* yaltu apablla si
krcditur tidak nolekuknn kowajibannya yang ooharuonya dllakukan*
Apablla torjadi plhak yang racnborongkan tldak nolakukan pcaboyarcn kopada plhak pcaborong atao haoil po*
korjoannya*
SI dalon perjanjlon paaboron, an, maka koompat nacan
vanprootaol Ini tldak hanya tordapat pada ponborong, akan
totapl Juga ada pada plhak yang Denboiongkaa.
Di dalam perjanjlan peaboxongan, neka pada dlrl naoing-caoing

X

plhak ocajnanyai 8chuld Haftung* Taltu antara plhak penborong
dan yang neaborongkaa, macing-oaoing ocapunyal kovajlbon untuk ocaborikan prootaoi dan juga bortanggung-jawab dales 9 0
borlan prootaoi itu oocara hukun,
Portanggung-Javab nommit hukum yanc diaakcudkan di oini lev*
lah bahwaoanya apablla oalah ontu plhak inolakukan wanprootaoi,
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naka plhak lalnnya dapat ccnuntut aklbat darl pate wanprosto
ol itu dl tmka Pon^adilon.
Sekaranc tlmbul cuatu pertanyaan t Apakch. yanc dapat
dltuntut darl salah catu plhak dalcn perj anjion pemboioncen,
apablla plhak lalnnya oelokukcn wanprootaol ?
D&lcn bukunya Subektl oencatakan bahwa apablla ol debitor «anprostaolv maka ol krodltur dapat ooilih berbacal kenuncklnon
yaltu I
o)l la dap&t moainta polakoancan perjanjlan* noskipun polakcanaan ini cudah tcrl onbat,
b}« la dapat lacrainta penc&antian korufllon sajo, yaltu kerufllon yang dlderlta olohnya karend perjanjlan tldak
atcu torlacbat dllakcanckcn, atau dl^fikcsnftkftu totopl
tldak oobacaioana aootinya,
o)« Xa dapat conuntut polakcanacn perjanjlan dicerfcol doneon pensacntian koruclan yens dlddrlta olehnya oobogai aklbat tcrlcnbatnya polokoanoaft perjanjlan.
d), Ihlca hal ouatu perjanjlan yantf nolotokkan kovajibcn
bertlnbol ballk, kolalalan darl oalah oatu plhak ns o
berlkan hak kepada plhak yanc lain untuk ocalnta kopada Hakln eupayn perjanjlan dibatalkan, tuntut&o cana juca dapat dlaortal donjon pormlntacn pcncccnticn
keruclan, 5
Eapat kemnckinon caba^al aklbat darl adahya wanprootaoi,
yanc dikecakakan oleh Sabcfctl torcobut dl atao, cabcnaraya
tldak hanya terdapat pada dlrl ol yans neoboronckan caja*
akan totopl juga dipunyai oleh plhak poboxong.

M

3 Subcatti, jfokoffiqkoK: dnrlHnfcunPerdntn.,Pen orbit
Intermaea, Jakarta, Cetakon ke XIf hoi 125,
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Contoh t
*

ad. a). Apablla penborong torlanbat dalasi oelaksanakan pokorjaannya, oaka plhak yang moraboronfikan dapat nealnta kopa
da peaboiong aupaya pokarjaan ltu diooloaalkan*
Deoikian juga terhadap plhak yang mcaboronflkan jika
torlanbat nolakukan praboyaran, maka plhak pomboronn
dapat ncninta dari yang mcaborongkan supaya pombayaran
aagara dllakukan*
ad. b)* Jika penborong tldak, atau tcrlnabat, atau oolakcanokan pekorjaafinya tetapi tldak aebagaliR&na yang dininta
ol*h plhak yan^ am'boronckmt maka plhak yans torakhir
Ini dapat mealata pongcantinn korugian oaja kopada
plhak poaborong,
Apablla plhak yang ocnborongkon tldak torlaabat atau
umlakukan petibayaran totapl tldak eobasoimana Eootlnya, oaka plhak pemborong dapat ncmlnta ganti atao ko
rugian yang dlderita pemborong aklbat tldak copntnya
peabayaran toraebut kopada plhak yang mcmborongkan.
ad, o)* 01 eh karcna penborong terlambat dalao molaksanakcn pokerjaannya disolooaikan booorta ponggantion kffrugicn
yans dlderita oloh yans ocaborongkan*
Denlkion juga Jika plhak yans mcnborongkan torlanbat
aolakukan pcnboyaron* oaka plhak peaboxong dapat co
nuntut cupaya pcnbayaran ccscra dilekukan booerta ponggantian korugian yang dlderita pcaborong*
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a4* d)« Karen* perjanjlan pemboiongan, naka apabila ealah aatu
pihak lalai dalan menunaikan kavajlbannya* plhak yang
lain dapat meninta ktpada Hakim eupaya perjanjlan di*
batalkan beserta ganti-rufi.
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PERJA8JXA2! MnBOHOflGAH TAHO 2BRJABI BAIAH PRAKIOT*

Bebolun kita bahac Xoblh lanjut toatang porjanjian penborongan di dalaa praktok cohori-hari, naka akan kita jolackan
lebih dulu tontaos kodudukcn taasinc-maoinfl inotanoi pcaorintah
2(dua) poxuoahaan trcaata* yans oerupakan tempat aalab oatu
cuabor pencahorian data cuno pcnulioan ckripei ini,
A* Stib Birektorat Pcabangunan.
Bi dalaa porcoalan pcaboron^an, aaka Sab Bit Pcabancunan
Baerah Tingkat 11 Bandowoeo hcnya khueuo taenangani proyok-proyok Passerintah Baerah Tingkat II/Inprec. Sedanstan proyofc-proyak Inpreo itu eendiri ada borwaeao-macan bcntuknya yoitu $
a)« Proyek Inpreo Sarana Pendidikaa antara lain t
• Pcoban/junan geduns-coduna Sekolah Bacar.
- lanbahan-tambahon lokal pada tfedunff-jsedunc Sekolah
Daoar yang sudab ada.
• Rehabilitaai nodung-godun/j Sekolah Baoar/Madracah
Iptidabiyah.
b). Pxoyek Inpreo Procram Bantuan Peobangunan Kabupaton
Baerah Tingkat II antara lain t
"* Pembanguntn jalan-Jalan,
- Rcbabilitaol Jalan-jalan.
- Penbuatan Jcabatan-jenbatcn, dan aaluran»oalurcn.
- Peabanffunan/Rehabilitaei can£«gaagv
c). Proyek Inpreo Sarana Kooebatan antara lain t
- Pc&b&figunan/Rfihabllitani PUSKBSFUS.
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- Penbuatan rumah dlnao doktcr.
- Jambcn-jaiaban kdunrga.
- Porpipaan-perpipaan nata air.
Jadi dl dales nasalah pembangunaa yang ada dl Baoroh tlngknt II
balk bangunan-bangunan Inproo naupun bangunan-bangunan dengaa
blaya APBB, naka Sub Bit Peobongunan oebagai koordinatoraya#
Dl saoping Itu, untuk nonllai cuatu pemborongon apakah
la borhak untuk neaborong pokorJaan-pokorjaan yanc dlkoordlnlr
oleh Sub Dlt Peabangunan atau tldak* aaka lopala Sub Bit Pcobangunan ikut eerta dl dalan Panltla Prekwalifikaoi*
Apablla pomborong teraebut oudah nolakcanakan tugao*tugaanya
yang dlborlkan oleh plhak bouwhoer (yang momborongkan), naka
£a Sub Dlt Peabangunan ikut dalao kepanltiaan B.P*P* (Badan
Pomorlkaa Pxoyek).
B. Sub Birektorat Kouangan*
Peranan Sub Blroktorat Xeuangafl pada Pemorlntah Daorah
flngkat II Bondavoao dl dalao aacalah Peabangunan, lalah berai~
fat oebagai adalnlotrator caja* yaltu dl dalaa hubungannya dengan pcnbcngunan-pcsbangunen Inproo, naka Sub Bit Kouangan hanya nenbukukan eaja* Sedangkan dl dalaa aaoalah pembangunanpeabcngunan Baerah (dengan blaya APBB fingkat II)9 naka Sub
Bit Keuangan yang borhak nongeluarkaa S*P«M«0«(Surat Porlntoh
oenbayar Sejumlah Uang) yang dlborlkan kepada plhak pcaberong.
Bengan 3.P.M.O. inilah plhak peaborong tereebut mongaobll torraijnnya dl Kao Daerah,
C. P*B.B. (Pekerjaan tfcun Daorah).
PUB borporan oebagal Blrokal pengavao pekerjaan cowilo-
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yah Baerah fingkat XI (Kabupaton)*
Satolah ouatu tender diaonangkan oleh colah eatu pihak peaborong yang Ikut dalaa pelolangan, ©aka long rung diadakan peninjauan oetempat (dl tenpat proyak dilakconakan),
dl nana PUD yans oolaku Direkci itu Juga ikut ocrta di dalac penlnjauan teraebut,
Di dalasi rangka peninjcaan ini kalau temyata ada porobahan-porobahan terhadap DIP, oaka langsung diadakan porubahan eotompat,
Dalan hal ini yan£ dirubah bukannya dana/blaya dari proyek
teroobut, tetapi perubahannya dilakukan dengan cara konpcnaaai bangunan*
Di oanping hal-hal teroobut di atao, PUD juga ocapunyoi tugoo yang lainnya ooporti norancang, menentukan anggaran biaya, curtoy dan oenggcabax, dan haoil dari keeemuanya
itu akan diklria ke Sab Dit Peabangunan*
D# Pekorjaan Utoua Sakai Bina Margo.
Bina ttarga merupakan bagian/berada di bawah Doparto*
acn Fokerjaon Uoura, Dan pekerj aan-poker;j aan yans dikelola
adalch jalan-Jalan, jeabatan^Jcabatan dcngan biaya APBD
Tingkat I, atau dengcn biaya APBB,
Sodangfcan bangunan jalan-jalaa dan jeabatan~jeabataQ nilik
Daorah Tingkat II/ dengan biaya APBD fingkat II, aaka PUD*
lah yang aobogai Diroksi dilapangan, dan pengesahannya totap borada pada Bina ttarga.
U dalan aaaalah proyok-proyok Inpreo, oaka Bina Ear-
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ga eebagol koniei tekhnlk, yaltu oemerikaa dan menyotujui
(▼erlflkaai) bangunan-bangunan yang bernllai 3 o/d 15 juta rupiah* Sokol Blna ttarga tldak berhak untuk nolakukan
lelang tender# tetapi pelelangan teroebut dladakan oleh
Daerah Blna Marga dl Bondovoeo.
Bemlklan juga dalam hal peabuatan dan ponanda tanganan porjanjian peoborongan.
E* Pekerjaan Umun Bidang Pengairan*
Pekerjaan-pekerjtatt-yang dikelola oleh P*U» Bidang
4

Peflgairan lalah Baa-Dan, Waduk-tfoduk, Saluran-Saluran, dan
aonyetujul debet air dalam hal bangunan-bangunan jeabatan,
2)1 dalam proyck-proyok Inproo maupun proyek~proyck Baerah
Tingkat II naka Sokol Pengai^an haxuo mongetohui dan nonyotujul oogala bangunan-bcngunan yang, menyangkut tugacnya
(dl oini torcasuk oerencanakan gcnbar# blaya, yang akhlmya
dlklrlB ke PUB).
?• D.P.U. Bidang Clpta Karya*
Cipta karya tldak ncapunyal obyok/proyek~proyok tciv
ecndlri yang harue dltanganl eoporti halnya lnotcnol pccorlntah lalnnya*
Clpta Karya tldak oebagai bout&eer/pinplnan proyek. Dcaiklan
juga inotanol Cipta Karya tldak aobagal plhak yang ncnbuat
perjanjlan pestborongan, tetapi Clpta Karya hanya aebo^ai pl
hak yang mengeoahkan perjanjlan peaborongon yang telah dl*
buat antora bouwhoor dengan plhak pcaborong*
Cipta Karya atas daoar carat keputuoan darl plnpinan
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proyek, ikut duduk dalca eucunan Panltia Pololangan Sender*
D1 dalan proyek-proyek yans bereifat Inpreo, oaka Cipta larya duduk eebagai Esemborifikafli/ncneliti renoana proyek atan
ucul PUD, Sedangkan dalen pelakeanaan proyek-proyok Inpreo,
plhak Cipta Karya oleh Peaerintah Daerah Tingkat II ditunjuk
eebagai BPB(Badan Pengawac Bangunan)*
Adapun dalaa proyek-proyek dengcn biaya APBD Tingkat Z dan
biaya APBH oaka Cipta Karya berperan oebagai Direkoi*
PekcrJaan-pekerjaan yanc dikelola oleh Cipta Karya
ialah antara lain s
- Perunahan Rakyat.
- Tata bangunan (bangunan kantor, paear-paear dan cobegainya).
- Tata Kota dan Daerah (Perencanoan kota/oTaluaol kota)*
- Pengadaan air ainun#
G, C.V. Kartika Karya*
C*V, Kartika Karya cuatu porucahaan ovaota, yans <11
dalan rangka poobangunan duduk csbogoi penborong* Adapun
pokorjoan-pokerjaan yang pernah diborong oleh C.Y, ini i o
lah pokerjaan-pokorj aan yang dikelola oleh Inetanoi-inotcnnl pemerintah toreebut di atao, Dan untuk dapatnya C*T» Kartlka Karya teroobut menborong pekerjaan-pckorj aan yang dicakoud, oaka la terlebih dulu harua ncapunyai sertlflkat
yang dikeluarkan oleh inotanal-inntcnoi ponerintah yang
telah kita oebutkan dl atao*
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O.T* Kartika Karya dapat dlkatakan hempir tldak pornah
moncadakan perjanjlan pemboroncan dencan perorancan*
H* C*V* Firdnuo.
Soperti halnya C#V.Kartlka Karya, naka CY. tirdmepun
Juga cebagal perufiahaan owaota yanc bokerja dl bi&anc pcraborongan pekerjaan#
la adalah cotoagal pomboronc yang haruo sempunyai oertifikat untuk oengerjakan pekerj aan-pekorjaan yanc dikelola oleh
inotansi^inetanai pemerintah dl atao#
Setelah klta uraikan cukup panjane lebar tentanfj eaoinc*
macinc kcdudukan temj>at-t«apat untuk men carl data teroobut dl
atas, maka eekaranc klta culai untuk oenbahao porcoalan-poreoalan yanc lain dalam perjanjlan pcnborongan yanc torjadl da*
laa proktok*
1. Pengertlan Perjanjlan Peaboroncan.
Perjanjlan peaboroncan lalah kontrak pekerjaan yanc dllakukan antara plhak yanc mempunyal obyek (atau yanc lasln dicobut dcngan pitapinan proyek), denczxn plhak pelakaana.
tanc dinakeud dengan plhak yanc menpunyal obyek lalah lnctanoilnfitanol pemerintah tersebut dl atae atrn perorancen, kcouall
PU Bldonc Cipta Karya. Sedangkan yanc diraakoud dencan plhak
polakoana lalah pomboronc atau kontraktor bancunan* yaltu poruoahaan-peruoahaan yanc borolfat perorancan, yanc berb&dca
hukua, atau badan hukun yanc borgerak dalam bldanc pelakcaneon
poubancunan* Adapun yanc ditaakeud donjjan peabnnguncn dl oini
lalah t
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a). Bangunan pergudangani eeperti ruraah, pabrik, godunggedung dan sobagalnya*
b). Bangunan alpll t ooportl bangunan pengairan, jalanjalan, Jesbatan-J cmbatan dan cobagainya*
c). Bangunan inotalaoi t ooportl bangunan 11 otrik, nooin
air dan gao# lif dan oobagainya,
Jadi kalau kita lihat bunyi dofinlol perjanjian pemborongan
toroobut di atao* ternyata oooara prinoipil tldak ada porbodaan dengan definioi~dofinioi yang dlberlkan oleh para oarJa
na, Porbedaannya hanya terletak pada redakolnya oaja, oedang~
kan tujuan dari pada perJanjlan itu oendirl adalah 'essa yaitu
untuk newjudkan suatu bangunan, balk bangunan godung, olpil
□aupun bangunan inotalaoi.
Kalau kita aabil oiatu pengertian dari bunyi dofinlol
teroobut dl atao, aeka dapat kita olnpulkan bahwa plhak yang
menpunyai obyok (bouwhoer) agar supaya proyoknya dapat dikor*
jakan oloh plhak lain (peaborong), oaka torloblh dulu antara
ooroka haruo mengadakan kontrak pemborongan pekerjaan, Ban
kontrak kerjo/borongan yang eoreka buat bordua ini, laain di*
oebut dengan porjanjian pemborongan, dl ctana fortmlir porjnnjlan toroobut tolah toroedia dl tiap»tlap inotanoi pcmorintch
(plnplnan proyok/pcngelola) yang Bcmpunyai obyek pekorjaan.
Karena fornulir perjanjlan pemborongan teroobut oudah
toroodla pada plhak yang meaborongkan, oaka dl olnl oeoloholoh plhak pemborong haruo nenglkutl apa yang eudah tortulio
dalan fornulir porjanjian teroobut. Koauan eepihak atau ti-
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dak adanya kebobasan untuk acmbuat perjanjlan, tcmpak dengan
jolao dalam perjanjlan pcaborongan yanc dlbuat antara peoborong dengan inotanoi-inotanoi perarintnh,
Plhak: pemerintah eeakan-akan oooakeakan keoauannya/kehondaknya kepada plhak peoborong, Kalm plhak pomboronc menyotujui
kooouan darl plhak bouwhoor torcobut* maka haruolnh porjanjian pcaborongan teroobut ditaada tanganl don oongikat kedua
bolah plhak. Tanda tangan yang dlborlkan oleh plhak ponborong dapat dlkatakan dliakukan dengan rasa borat, Akan totapl
bagaimanapun juga dengan penanda tangan tersebut* berarti pihak peraborong telah senyetujuinya atau tolah aemberikan kono*
pakatannya* Sebab apablla plhak si peraborong tersobut tldak
aotuju* ©aka tontunya perjanjlan ponborongan itu tldak akan
ditanda-tangoni olehnya.
Lain halnya dengan perjanjlan pcaborongan yang dlbuat
antara plhak peaborong dengan perorangan/bukan lnatanai peso*
rintah), maka dl oini tergcrabar adanya kebobaoaa untuk ccnontukan bentuk dan lei perjanjlan yang oereka buat.
Dl antara kedua bolah plhak tldak teroedia adanya foreulir
perjanjlan seperti klta yang dapati pada inotanoi^lnstcnoi
peaorintah yang meapunyai obyok pekerj oon/proyek,
Perjanjlan pembozongan yang dlbuat antara plhak pcaborong dengan pororangan teroobut dapat dliakukan dl atao kortao blaea ataupun dl atao aegol, Porjanjian ini kcoudlan dl
cokun di Kantor Pojak dengan blaya 1 # darl juralah kontrak*
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Hactuo-TB&c&o kontrak*
Dolan dunia pemborongan pekerjaan yang sekarang ini d&pat kita lihat dalan naeyareknt kita, dapat dibedakan adanya
2 oaoao kontrak atau porjanjian yaitu t
a)* Kontrak Lump Sutn Makcudnya lalah semua biaya eudah diporhitungkan dalan kontrak penavaran* Jadi 61 aini eudah pao*
ti bahwa biaya yang cadah tertentu jumlahnya, diporgunakan
untuk ooluruh bangunan yang dloakcud, tldak bisa kurang dan
tldak bisa tas&bah*
Contoh s Untuk meabangun gedung-godung SD Inpree, naka di&»
dakan perjanjian pemborongan antara Kepnla Sub Di
rektorat Pembangunan Daeroh Tingkat IX dengan pcoborong, Hargc borongan yang eudah disetujui oleh
plhak si peoborong tercobut oudah dihitung eocara
koooluruhan yaitu teroaeuk gallan tanah, nenboli
bahen-bahan bangunan dan oobagainya.
b)t Kontrak Unit Price, yaitu kontrak yang harganya percatucn
pokorjaaa* irtinya oetlap naccn pekerjaan dlperhitungk&n
blayanya sendlrl-eendlrl, den bioa dilckukan perobnhan to luno bangunan dan dananya,
Gontoh t Pada ucuianya terjadl pada proyek-proyek yang borbentuk pengalran,
ftlaalnya untuk gallan tanah diperlukan biaya cobecar ftp* 100*000,Andalkata ternyata yang dilakoanakan itu aonolan
biaya Rp, 60*000,- oaka yang dibayar juga hanya
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Bp. 60.000,- oodanffkon aicanyo yan^ Sp, 40.000,dinaeukkan daltua pekorjaan yanc loinnya totapi
dalon oatu kontrak.
Doniklan juca kaleu tornyata yanc dilak canakan
itu tnenolan blaya mloalnya Ep* 125.000,* naka
untuk aonutupl kekurancan yang ftp* 25*000,- dicnbil jalan dengon nonguranni pokorjaan yanc
dalan oatu kontrak.
Syorat-cyarat ponborong*
Untuk dapat monjadi pcaboronci naka harue dlpenuhl oyarat-cyaratnya oeporti yanc diatur dalam Kopreo Co.12
tfafcun 1977* yaltu antara lain t
- Haruo borbadan Bakun.
- Hopunyai fofrenoi (pongalcnan) korja.
- Monyatokan bahta la ahli.
* Honrunyal uoaha yanc borgorak dalam jonio uoaha/
baranc.
- Hcmbuktikan adanya loin uoaha pcaborongan.
- Meapunyai ketorancon-ketorancon bahwa la tolah
poraah aolakoanokan pokorjoon dengan balk.
* Monpunyai alat-alat yanc diporlukan.
- Surat-curat ftokal.
- 0asabah Bank yanc balk.
* Tunduk pada kotontuan-kotontuan dalan cuatu pcr&»
turan yanc tolah dltotapkan#
Sotolah penboxonc toroobut ncsonuhi Ararat-eyarat Bobagai pea-
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borongan ooportl yans eudah dltontukan dalan Xoproo Do. 12/1977* naka untuk mendapatkan euatu borongan pokorjaaa la ha
ruo t
- Iuluo prakwalifikasl.
* Hans ikut dalan p&olangan tender.
- Menana dalaa pololangan tondor.
Adapun macan-naean pcnawaran/lolang tondor itu sondirl lalaht
A). Penawaraa tanpa pololangan, yaitu pokorjaan-pokerjaan do*
lagan biaya yans kurang dari batao biaya yang dltotapkaa
dalan Xeputuaan Proaidon. Jadi dl oini dapat diadakan porun*
dingan caja antara poabori tugaa dan kontraktor noatonal
horga dad volume pekerjaan.
£)• Ponawaran donsan pelolangaa t
a). Pelolangaa Uaum i yaitu untuk acnua jonie pokorjcan
(unun), dalan art! dapat dilakukan oloh ootlap kontraktor pada uauonya, oohingga porlu diadakan pololangan
umuffl. Ponilaian harga ponawaran untuk mcaboriken polulu aan pekerjaan dilakukan beroana-aana dengan pcni-

laian kobonafidan, ktallfikaol, klaooifikaai kontrak*
tor ponawaran*
b)* Pelolangan torbataa t yaitu untuk pokorj aan-pokorjaan
yang alfatnya khuuuo, polakaanaaa porlu koakhllan dan
pongalanan tortentu yans tldak dipunyai sotlap kontraktor. Pooortanya adalah kontraktor yans bonafide dengan
kwalifikaoi, klaooiflkaal yang oosuai dengan Jcnio dan
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▼oIudo pekerjaan yens akan dilakoanakan,

Untuk porjanjian penborongaa 70 ns dliakukan antara pomborong
dengan pererangan* maka orang yens ocopunyal obyck pada uoudnya tldak pernah aengadakan pololangon tender* Totapi hal Itu
cukup dliakukan oleh orang ynnc mcmpunyai ebyok toraebut do
ngan neailih cuatu penborong yens dionggap bonafido dan ocopunyal pongaltntm korja yanc balk*
Pada perjanjlan peabortmgon dengan pororangan tordapat cuatu
kebebaean apakoh pemborong teroobut meaborong pekerjaan oaja
atau aokallffuo dengan bahon~bahan bangunannya eokali. Hal ini
tergantung darl perjanjlan antara dua bolah plhak,
Jadi bahan-bahan bangunannya bica dlboll ocndlri oloh orang
yang mcapunyai obyek atau menyuruh eupaya dlbellkan oloh pi*
hak penborong*
Lain halnya dengan perjanjlan peaborengan yang dllnkukan dengan pemerintah, dl mana dl oitu tldak dlkenal adanya
membozong pekerjaannya oaja atau bahan-bahan bangunannya csaja*
totapi dl Blhl borongan pekerjaan itu dliakukan eeoora koooluruhan, dalam art! bahwa bahan-bahan bangunan teroobut cokali*
gun wajib dlcodiakan oleh plhak penborong*
2* $7 axat*ciyarat Perjanjlan Peaborongan,
2)1 camping eyarat-oyarat porjanjian pada ununnya yang

diatur dalao paoal 1320 Btf berlaku pada porjanjian poBborongt
coka caclh ada cyorat-oyarat lain yang hanya dltokankan pada
plhak penbozong atau dobitur eaja*
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Syorat-syarat itu ialah antara loin i
a). Peaborong teroobut haruo borbadan hukun*
b)# fleap'unyal lain uaaha peoborong,
o)« Hcapunyai alat-alat yang longkap#
d)* Menang dalaa pololangan tondor*
o). Sanggup meaborikan jcninan polakoanaan.
f). Direkaiglt (oeapunyai tcapat natorill dan kantor W rokol)*
g). Merabayar boa oeterai sobeoar 1 # dari harga berongan
atas naaa pemborong pada Kaa negara*
Jadi dapat kita katakan bahva, sebonamya ayarat- oyarat poiw
JanJicn petaborongan yans dioobutken di ataa itu hampir ccaa
dongan qyarat-oyarat yans haruo dipenuhi sobagai ponborong.
Hanya caja dales porjanjian penborongan itu haruo diponuhi
oyarat-cyarat yans torcantua dalaa paeal 1520 Btt*
Ban yang penting lag! yaitu bahva, peaborong toroobut haruo
nonang dalaa tondor yans dladakan oleh plhak yang oeapunyai
obyok dan yans dapat dipertanggung jauabkan*
Dalaa perjanjian pemborongan yans dilakukan dongan pororangan, oaka orang yang oeapunyai obyctk teroobut pada unuo
nya tidak meainta eyarat-oyarat coportl yang dlaobutkan dl
atao (cub a e/d g). Hal ini dicobablcan karona plhak yang doo punyal obyek teroobut tolah mengotahui otatuo» kodudukan dan
pongalcaan dari pada peaborong yans dlpillhnya Itu,
Jadi ayarat yang diporlukan dalan porjanjian pooborongon
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dongan pororangan itu hanyalah poroetujuan antara due bolah pi*
hole dan keoanggupan penborongan untuk mcobayar boa notoroi oobecar 1 % kepada Kao Kogaro*
3* Batolnya Porjanjian Peaborongan.
Perjanjlan penborongen yang tolah dlbuat antara poaborons dengan plhak yang mcsborongkan/pihak yang aeapunyal obyek*
dapat dibatalkan eecara oopihak, balk darl pihak penborong naupun darl plhak yang menborongkan.
Peabatalan oecara oopihak lni9 oobab-oobabnyn yang oebagaian telah diatur dolaa porjanjian pcaboxongan, codangkon yang
sebaglan lagi tidak diatur dalcm porjanjian*
Vfelaupun yang sebaglan ini tidak diatur dalam porjanjian penbo
rongen (perjanjlan peaborongan dengan pcnerlntah), akan totapi
oocara raaional dapat dltorina oobagai auatu sebab darl adanya
pombatalan secara oopihak* Sobab oyarat-oyarat peabatalan yang
tidak diatur ini mcmpunyai hubungan yang orat oekali dongan oobob-eobab peabatalan yang diatur dalan porjanjian pemborongan,
Peabatalan oocara oopihak ini dalam praktok ochari-horl
juga laolo disebut dengan pencabutan perjanjlan sooara ocpihak,
Hanya oaja di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IX Bondovoco boluo pernah terjadi bahwa pencabutan eocara oopihak ini dilakukan oleh plhak pe3boK>ng.
Pada pokoknya perjanjlan pomboxongan teroobut dapat di
batalkan apablla antara lain i
a). Plhak penborong dalam waktu yang telah ditentukan* cctolah penanda tanganan kontrak tidak nolokoanakan tu-
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*

iv

i

PER PU STA K A A N
"U N IV PRSJTA S M o I..AN0GAM

,s v n a n \ v v
gaenya saaa cekali*
b)* Pemboxong menggantlkan pokerjaannya secara kocoluruhan
kopada plhak peaborong yang lain,
e)* Sotelah adanya poringntan tortulio dari plhak yang mcmborongkan, tetapi pihak peaborong tldak eau neaporbaiki
pekerjaannya dalaa hal si peaborong toroobut gagal aenjalankan tugaanya/kowaj ibonnya dengan balk,
d), Setelah molanpaui batao waktu naxieun yan* telah diten*
tukan dalaa perjanjian, pihak peaborong tldak dapat mo*
laksanakan tugao yang oeaeetinya menurut perjanjian*
o)* Pcrencanaan dari pihak peaborong kurang inatang,
f)• Pokorjaan peaborong torbongkolal.
g). Peaborong jatuh pallit.
h). Peaborong nolarikan dlri*
i). Torjadi peporangan*
j)« Torjadi adanya koadaan ooneter yang borobah, aoalkan pokorjaan itu bolun oulai dikorjakan oloh pihak peaborong*
Ateu pekerjaan itu eudah nrnlal dikorjakan oleh pihak
peaborong, tetapi plhak yang meaborongkan boroodla untuk aemberikan ganti-rugl kopada pihak peaborong*
Hcngenai pcabahaaan atau perincian loblh lanjut tentang ccbaV
oobab poabatalan torsebut dl atas, akan kaai bahao pada Bab V
ncnti.
Dalaa porjanjian pemborongan yang dilakukan antara p o
borong dongan pororangan atao ofcaota, maka eyarat-eyarat poo*
batolan oopcrti toroobut dl atao nungkin juga tldak ada.

Skripsi

PERJANJIAN PEMBORONGAN DI DAERAH BONDOWOSO

HARTONO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

45

Jadi setmienya itu toroerah dengan ioi perjanjlan yanc dibuat
oleh kedua bolah plhak*

4* Hak dan kewaj iben Penborong*
Hak dan kewajiban penborong oaupun hak dan kowojiban
plhak yang memboitmgkan, oebaglan booar tolah diatur dalera
porjanjian peaborongan, yang fornilnya tolah teroodia pada tlap-tiap inotan si pcmorlntah yang nospunyal obyek/yang aengadokan porjanjian petaborongan dengan pihak penborong*
Adapun hak dan kevajlban peaborong teroobut antara lain
lalah «
A# Bok~hak penborone antara lain i
a)* Hak Bongajukan keuangan/termijnt comioi dengan ketentuan kontrak*
b). Borhak oonuntut tanbahan harga, apablla torjadl ports*
bahan voluno bangunan*
o). Borhak oengajukan adanya force Qojouro/tambahnn bio**
ya* jlka torjadl hal-hal yang ada di luar keaanpuan
penboronfl.
Tanbahan ini haruo ooeuai dengan junlah koruoaknn
yang dialaml*
d)» Hak untuk taengawaoi polakaanaan pekerjaan*
nd* a)* Dales perjanjlan pemborongon yang dibuat antara due
bolah pihak, maka ootiap forculir porjanjian darl nanine-caoing lnstanol pecorintah yang ncapunyai obyck, eudah ada kotontuan/pacal teraendirl yang ncagntur tonteng cara bagaioana
pihak pomboronc toroobut ttengajukan penaintaan keuangan/ternijn.
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Tata eara pengajuan termijn ini borboda oatu oaaa lain dianta*
ra inotonoi-inetanol pemorintah toroobut* Tetapi perbodaan*
porbedaan yang kita dapatl ini oeouanya didaoarkan pada cuato koriyataan yaitu adanya kocajuan pi oik bangunan yans oodang
dikorjakan oloh pihak penborong.
Jadi pembayaron harga borongan dari plhak yang meaborongkan
kopada pihak peaborong, dilakukan oocara berangeur yaitu caouai dengan kenajuan pi elk yang eudah dicapai*

•

Pada proyek-proyek SD Inpreo yang dikelola oloh Sab
Iftroktorat Pombangunan Daoroh Tingkat II, oaka tata earn poo*
bayaran teroobut dilakukan oobagal borikut t
- Tomijn I

t dibayar oojuolah 25#, yaitu sotelah pi*
hak bangunan eudah nencapai keadaan 30#*

* Toroijn II

i dibayar 30# dari harga borongan, dengan
keaajuan pioik oudah mencapal 60&

- Toiaijn III i diboyar 20# dari harga borongan, dengan
konajuan pioik 80JJ,
- Tornija I?

t dibayar 20#fc dongan kemajuan pioik conoapai lOQtt.

* Sodangkan yang oloanya 50 lngi, akan dibayarkan kopada
peaborong apablla nasa perauatan audah selosai.
Pada proyok-proyok Prooida (Prooida oobagal pihak yang
ncaboron^kon), maka oartv ponbayoran harga borongan kopada pi*
hak peaborong adalah oobagal borikut s
* Pcabayaran pertaaa(I}s oobooar 20;i dari nilal kontrak
apablla kooajuan pioik tolah aoncapal 20#, dipotong
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10 # darl jumlah yang dibayarkan eebagal Janinan mana

pemeliharaan*
<* Pambayaran ko»IIi oobocar 20# dari nilai kontrak, apa*
bila keaajuan plaik tolah ooncapai 40#* dipotong 10 #
dari jumlah yang dibayarkan aobagai janinan masa p©»
meliharaan.
* Pcmbayaran ko-III* oobooar 30# dari nilai kontrak, apa*
blla kemajuan pioik tolah mencapai 70## dipotong 10 #
dari jumlah yang dibayarkan sebagai jaoinan caoa poneliharaan,
- Petabayaran ko-IV: oobeoar 30# dari nilai kontrak, apa
blla kooajuan pisik tolah nencapai 100 #, dipotong 10 #
darl jumlah yang diboyarkan oebagai jaminan caca peoeliharaan,
* Pcmbayaran ke-V: cebooar 10# dari nilai kontrak, dibayarkan eetolah masa pemeliharaan oelosai dan pekerjaan
diterina balk oleh plhak yang nenborongkan*
Apablla perjanjlan pomborongan diadakan dengan plhak PU» Bidang
Oipta Karya* naka dalan formullr perjanjlan yang diaediakan
oleh plhak Cipta Karya, dalea salah oatu paoalnya conyobutken
bahwa pcnboyaran dari juolah harga borongan dliakukan oocora
borangeur-angcur ooeuai dengan prootaoi kerja dan sebanyakbanyaknya 95# dari harga borongan, apablla pekerjaan telah
dieerahkan untuk portama kallnya dan diterlna balk oleh pi*
hak yang memborongkan.
Si oini tldak kita junpai adanya porinelan berapa pro-
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son yans haruo dihayor oloh pihok yang Benborongkan, eebagainana yang kita dapati pada fommlir perjanjian 41 inotcnBi
pcmorintah lainnya.
Lain holnya dengan porjonjlan pemborongan yang dlbuat
dengan perorangan/swasta, oaka cara ponboyaran harga borongan
ini tereorah pada porjanjian kedua belah pihak, biea dilaku
kan socara berangaur-angb ut , bahkan bioa langsung dibayoxkan
oocara kooeluruhan, yaitu dalan hal antara kedua bolah pihak
eudah ealing mengenal yang balk sekali.
ad# b). Berhak menuntut tambahan harga, apablla torjadi perobahan volune bangunan.
Apablla pada caat plhak pemborong molakcanakan tugaohya, keau*
dlan terjadi perobahan volume bangunan yang diminta oleh pi*
hak yang necbbrongkan eecara tortulia, maka pihak pemborong
dapat mcalnta tacbahan harga kopada plhak yang neoborongkan
(apablla pekerjaan tambah).
Jadi perhitungan pcnanbahan/pcngurangan pokorjaan dilakukan
atao daear harga yang dioetujui oloh kedua belah plhak*
ad* e)# Borhak iseagajukan adanya voroe najeure/tanbahan blew
ya, jika torjadi hal-hal yang ada di luar keacnpucn
pemborong.
Apablla terjadi ouatu perietiwa atau hal-hal yang ada di luar
kcaanpuan penborongf dan periotlwa toroobut ttenimpa haoil pokcrjoannya, naka pemborong teroobut berhak acalnta gantl-rugi/tanbahan biaya kepada pihak yang meaborongkan*
Foriotiwa-poriotlm yang dapat norucak atau monghancurkan hs>
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ell pekerjaan teroobut, bioa torjadl pada saat pekerjaan borongon itu bolum oeloeai, atau pokorjoan itu sudah berada da
lan inaea peooliharaan* Jadi keadaan nemakea (force oajeure)
Ini bioa meabebaokan pihak el penborong dari tanggung*ja«ab
atao kerugian dan keterlaobatan ponyeleeaian pokerjaan yang
tolah dltetapkan*
Adapun macaB-macan force maj our© teroobut adalah s
I)* 1* Ctaapa burai, banjir* tonfan* porang.
2. Adanya hujan yang toruo oenoius eehlngga pomboronc
tldak dapat bokorja.
3* Peristiwa-pcristiwa lain yanc diajukan oloh pihak
peaborong dan dlsetujui oleh plhak yanc nemboronckan*
4* Peraturan penerintah aengenai keadaan bahaya» yanc
menyebebkon plhak ei peraborong monghentikan pe!rorjaannya.
II). Adanya perobahan peraturan pcaorintah dan peraturan

do*

netor oleh pcaorintah, yang langcung monyangkut dan

do-

ngokibatkon konaikan harga bohan bangunan/upah kerjeu
(Hal ini khuaus pada proyok-proyok yang dikolola oleh
PROSIDA).
III). TIndakan pihak yang raemborongkan, yang oomakoakan plhak
pemborong untuk monunda pekorjaannya*
Pada porjanjian ponboiongan yang dliakukan dengan perorangan
naka poxointaon tambahan biaya oloh pihak penborong yanc dlkaronokan adanya force naj euro, tergantung pada ada dan tidah*
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nya porjanjian terlebih dulu tontang keadaan teroobut*
ad. d). Hak untuk nongawani pelakoanaan pekerjaan*
Secara rationil dapat kita toxica bahwa adanya hak nongatnoi ini adalah oobago! akibat dari pada tusan yans dipikul
oloh oi pemborong* Hak uengatsaol itu timbul kare&a peaborong
oondiri itulah yang ©engerjakan pokorjaan borongan.
Jadi mongatfaci pekerjaan yans la korjakan oondiri itu adalah
merupakan haknya.
B). Kevajiban-kewajibaa Pemborong antara lain i
a). Relakoanakaa pekerjaan seeuai dongan ketentuan dales
gambar dan be ctek.
lorena peaborong teroobut nenanda-tangani porjanjian
pemborongan! yang borartl bahwa la menyetujui ccgala
loi dari pada perjanjian toroobut.
Pada pokoknya tujuan porjanjian itu adalah untuk covujudkan cuatu bangunan tortontu.
Kaka dari itu adalah morupakan kowajlban ol ponborong
untuk molakcanokan pekerjaan borongan Itu.
Pemborong dalaa bolaknanakan tugocnya atau pokorjaonnya
toroobut tidaklah ooonnknya sondlrl, totapi la haruo
□ongerjakan oegala coeuatunyo Itu nenurut ganbar dan
bootok.
Gansbar dan beetok Ini adalah permintaan dari pihak yang
meaborongkan tentang bontuk, cucunanf bahan bangunan
dan aobagainya, yang haruo dilakeanakan oleh oi pen*
borons.
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b). Rcmbeyar pajak-pajak yang tirabul aklbat kontrak borongan.
Segala pajak dan boa notorai eebagai aklbat darl pada
perjanjlan pcaborongan adalah tanggung-jawab ol ponborong/dibebankan kopada peoborong,
Pada perjanjlan poraborongan dengan PROSIDA, maka pajak
dan boa metoral yang haruo dibayar poaborong adalah %
- Pajak jasa oebeoar 5# darl harga borongan akan dipo
tong pada aotlap pcabayoran kopada pihak pcaborong*
Pajak jasa tersobut oudah termaouk boa oeterai oebe*
ear 1# dari nilai kontrak, telah dioetor ko Kantor
Kas nogara atau Kantor Poo dan Giro atae daear S,K,U,n.
darl Iantor Inspekoi pajak oloh dan atao boban pihak
penborong eebelu© kontrak ditanda-tanganl•
- H.P*0. eobosar 2% dari jumlah yang dibeyarkon.
Dalan fomilir porjanjian yang dikeiuarkan oloh Sub Dlt
Peabangunan Daorah Tingkat II, dan PtJ bidang Cipta Kar
ya, hanya dlaebutkan adanya blaya metoral oobooar 10
dari nilai kontrak yang harus ditanggung oloh sipcnborong. Tetapi «alaupun deaikian, aobonamya pajak-pajek
ooporti M#P.Of P.P.II. dan Metorai eobosar Rp. 25#- pada
tlap*tlap curat porjanjian# adalah morupakan boban dari
pada oi pomboxong.
c). Meaolihara bangunan-bangunan, yang tolah eelecai la
kerjakan* dalan maoa poasllharoan.
Adalah morupakan kevajiban dari pihak peaborong untuk
nettDlihara bangunan-bangunan yang telah oeloaal la
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kerjakan* Pemeliharaan Ini berlaku selana raaea penoliharaani yang waktunya berboda-beda antara proyak
yang eatu dengan proyek lainnya* Ada yang selana 50
hari kalender dan ada juga yang 90 hari kalender,
Apabila bangunan yang eudah ooleeai tersobut ruoak
atau hancur selama nasa petaaliharaan, naka segala
akibat adalah merupakan tanggung jawab si ponborong*
lecuali apabila ruoak atau hanoumya bangunan tcroebut karena adanya force majeure*
d)« Monyerahkon pekerjaan yang telah selesai.
Denikion pula nengenai penyerahan pekerjaan yang to*
lah seleoai* adalah merupakan kewaj iban dari plhak
si peaborong,
Penyerahan basil pekerjaan kopada plhak yang mcnborongkan itu ada 2 naccun yaitu i
- penyerahan partama, pada wnktu keadaan pieik bangunan
/haoil pekerjaan telah aencapal 100 #*
* penyorahan kedua atau terakhir, pada waktu ©aea poDellharaan telah selesai/sudah dijalani oleh plhak

pemborong*
5* Hak dan kowajiban pihak yang memboion#can,
Dari paeal-pasal dalam perjanjian pcaborongan yang dlbuat antara bontihoor (yang ocaborongkan) dengan pihak pdotooana (peaborong), dapat pula kita tocui boborapa hak dan k o

tfajiban plhak yang ncaborongkan, yaitu oebegal borikut t
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A. Hak-hak plhak yang nenborongkan antara lain I
a)« Hak untuk mongawaei pelakoanaan pokerjaan/boroncan,
Haoll borongan yang dlkorj akan oleh plhak pemborone
adalah Bilik darl plhak yan^ meaboronckan. 01 ch kareno
itu a^ar erupaya ponboronfi torsobut dalam pelakcanakan
pekorjaannya itu, coouai dongan apa yans diointa oloh
plhak yang nenboronckan, znaka wajarlah plhak yana toiv
akhir ini aengawaol pelak oanaan pekorjaan teroebut di
oampinc plhak pGaborone flondlri Juga men^atfaolnya.
Dl eainplnc hal teroebut di atao* make Badan Pencawao
Sangunan, di mana plhak yana eooboronfikan tiatmk dl dolaanya, bortugao untuk oenbuat borlta acara komajuan
plhak yang dlbuat inllah poborong dapat mengajukan
toraijn/penbayaran harga borongan. Jadi pengawacan polakoanaan proyok tersobut, dl aaaping untuk kepentingen
plhak yang conborongkan Juga untuk kopcntingan plhak
pooborong oondirl*
b), Hak untuk nenolak pcngnjuan tomijn, blla tldak cocuai
dengan kcaaapuan plalk yang tolah dltontukan,
Plhak yang ncoborongkan borhak untuk monolak pensajuan toraijn darl plhak pcaborong. Hal ini dloob&bkon
karena kcadaan bangunan dan konajuan pi oik bangunan
teroebut bolum toenenuhl oyarat oeportl yanis dinakcudkan dalao perjanjian*
c). Mcncabut perjanjian, bilamana pokorjaan itu diborong-
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kan kopada peaborong loin aocara keaeluruhan.
Dl alnl nengandung pongertian baton pekerjaan yang to*
lah dlborong oleh pihak peaborong toroobut, tldak bo*
leh diborongkan logi eocara koaoluruhan kopada pooborong lain. Pada perjanjian pemborongan yang dibuat de*
ngan pemorintah oaka eudah ditentukan adanya larongan
yans deoikian itu, kocuali dalan hal lnstalaoi liotrik,
inotalaoi air dan oobogainya bloa diborongkan kopada
pihak lalnnya* Kalau ternyata pooborong teroobut co&borongkan pokorjaannya aeeara keoelttmhan kepada pembo*
rong lainnya, oaka pihak yang membozongkan berhak

do *

cara oopihak untuk mencabut perjanjian pemborongan yang
dlbuat dengannya.
d), Berhak untuk merubah volume bangunan*
Setelah plhak pemborong ©elakeanakan pekerjaannya yang
eudah aeouai dengan gaabar dan bostek, keemdlan tornya*
ta tirnbul keinginan bnru dari pihak yang raemborongkan
untuk mencmbah atau mengur&ngi volume bangunan. Pengu*
rangan atau penambahan volume bangunan ini ad&lah hak
dari pihak yang oeabo*»ngkant aoalkan la ber&edia untuk
nemperhitungkan eogala biaya yang ada hubungannya do*
ngan pengurcngan/pcncnbohan tersobut#
o)« Berhak untuk menerina ha oil borongan yang telah oolooai.
Eonorima haoil borongan yang telah eelooai adalah tujxian
pokok dari porjanjian penborongan yang dibuat oleh pi*
hak yang &enborongkan«
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Adalah hak dari pihak yang nonborongkan untuk monerima
haail boxongan tarcabut, oobab ia talah melakuknn penbayaran terh&dap'haail borongan yang telfih aelaaai itu*
Sal ini dapat kita lihat pada perjanjian Jual-boli, di
mana dengan dibayarnya harga barang yang diboll itu*
berarti barang teroobut adalah haknya ei peabell untuk
ditorina*
b), XcwaJ iban-kewaj iban pihak yang neoborongkan antara la
in l
a)# Xewajiban menbayar teroijn, bila keaajuan pielk telah raencapai/ncoontthi.
Apabila keadaan bangunan dan kemajuan pi oik bangunan teiah ncmonuhi ayarat porjanjian, naka adalah
kevajiban pihak yang aeoborongkan untuk nenboyar
bangunan teroebut, ooouai dengan isi porjanjian,
b)# Member!kan perhitungan harga, bilamana ia taorabah
volume bangunan,
Soporti yang sudah diterangkan di ataaf yaitu bahvaeanya pihak yang momborongkan itu biea ocnaobah
atau mongurangi voluno bangunan, aaalkan ia boraodia neaperhitungkan oogala biayanya*
o). Borkowajiben untuk cangatmoi polakaanaan pokcrjacn*
rcngawaoi pclakeanann pekorjaan ini adalah kewaj ib
an dari pihak yang oonborongkan* cobab dengan pongavaean inilah ia boru dapat nenontukan bahwa koadaan bangunan dan kooajuan pi oik bangunan tel&h no-
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mernihl eyarat~eyarat yang diperjanjikan* Dengan deni*
kian maka dapatlah la untuk nelakukan penbayaran ter
ra!jn* Dalaa perjanjian penborongan yans dibuat antara
pemborong dengan pororangan* nnka hak dais kewajiban
peraborong/yang raenborongkan adalah eama dengan hafc dan
kewajiban penborong/yang nenborongkan* pada porjanjian
poaborongan dengan pccarintch,
6« Pelakeanaan Preotaal.
Prostaoi adalah eesuatu hal yans haruo dilaksanakon
dalam euatu porjanjian.
Oloh karena itu pelakeanaan prootaoi yang diraakeudkan dales
perjanjian pemborongan ialah apa yans harus dilakeonakan (so*
cuai dongan porjanjian) balk oloh si dobitur/pemborong nau*
pun oloh at kreditur/yang netaborongkan*
Dalaa porjanjian pemborongan, maka prostaoi yang haruo
dilakmnakan oleh plhak pemborong ialah mengerjakan bangunan**
bangunan yang telah ia borong oesuai dengan lot perjanjian*
Sedangkan bagi plhak yang menborongkan* maka prootaoi yang
haruo dilaksanakan itu ialah pembayaran harga borongan yang
telah dlperjanjlkan kedua belah plhak.
Jadi dapat kita katakan bahwa dl dalan perjanjian pcs>
boxongan ini, maka pihak yang nenborongkan nenuntut kopada
peaborong untuk raewujudkan euatu bangunan yang dlnintanya.
Codangkan plhak pemborong menuntut kepada pihak yang aeabo*
ron^kan untuk mcsbayar harga bangunan yang dipeoannya*
Peaborong dalasi aelakeanakan tugaanya untuk aengorjakan
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auatu pokerjaan yang telah ia aetujui beraama-oama dengan pi*
hak boutfhoer* harua sooual dengan gambar dan beotck yanc te
lah la pogang. Sedangkan bag! plhak bouwhoor (pinpinan pro*
yok/yang nonborongkan), dalan nelakukan pembayaran terhadap
harga borongan* juga haruo cocuai dengan perjanjlan* Dan biaeanya/utmimnya pembayaran Itu dliakukan eebagian dotal oobcr
Clan atau yang laeln dikenal dengan letllah pembayaran porteraljn*
7. Vanproataol.
Apablla ai pemborong/debitur, naupun si yang neaborongkan/krodltur tidak melaksanakan apa yang telah moreka eopakatl borcana dalan perjanjlan, naka dlkatakan bahrn mereka Itu
telah nelakukan wanprootaoi.
Horoka itu telah lalai untuk nolakcanakan lal perjanjlan, atau
neroka bereama telah melanggar loi porjanjian yang tolah dlcetujui*
Vanpraotaal yang dliakukan oleh pihak yang nenborongkan
dapat berupa antara lain t
a), Tldak aelakukan pembayaran eana aekall.
b). Nelakukan pcmbayaran, tetapi kurang atau terlanbat.
d)» Tidak nelakukan pengawaaan terhadap pelakeanaan pekorjoan,
Sodangkan vanproataoi yang dliakukan oleh plhak penborong da
pat berupa antara lain t
a)« Tidak melak canakan pekerjaan oana aekall,
b). melak aanakan pekerjaan, tetapi tidak aebagelm&na yang diperjanjikoxw
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c)» Melakukan apa yang dijanjlkan* tetapi terlambat*
d)« Melakukan seeuatu yang nenurut perjanjian tldak boleh
dilakukan*
6. Akibat wanpreetaei*
Pada dasamya, maka akibat dari wanpreataal adalah
ocaborikan hak kepada plhak yans oatu untuk menuntut pelak
eanaan prostaoi dan atau menuntut ganti-rugi, kepada plhak
lainnya yans nelakukan wanpreotasi.
A* Akibat wanprostasi, jika vanprestaoi itu dilakukan oleh
plhak yang members ngkan t
a)* Apabila hak yang Tnemborongkan Itu tldak nelakukan peabayaran aama eekall kepada pihak pemborong* oaka ada
dua alternation#
Alternatief pertamai yaitu pada proyek-proyek yans di
blayal dengan AP3n(Angc&ran pen dapatan dan Bolanja
Negara) dan proyek-proyek yang diblayai dengan APBD
Tingkat I(Anggaran Pendapatan dan Belanja £aorah Tingkat X), oaka penbayaran yang tldak dilakukan aana ooka^
11 tereebut jauh kemungkinan terJadi, bahkan tldak
pernah terjadi dl Xabupaten Baerah Tingkat IX Hondotaco
eobab eegala anggaran tortentu telah dltetapkan untuk
euatu proyek tertentu pula,
Alternatlf keduai yaitu pada proyek-proyek yans dibl**
ayai oleh iSBD Tingkat II* oaka tldak adanya penbayaran
eama aekali dari pihak yang monborongkan, keicungkinan
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bisa terjadi. Hal Ini dioebabkan learena angGaran<*anggaran yang teroedia untuk ouatu proyek, mingkin diarahkan kepada keperluan lain oleh Daerah teruebut*
Sehubungan dengan kejadian teroebut, naka si peaborong
akan tetap melakcanakan pokorjaannya yang oeeuai de
ngan perjanj ian dan penboyaran harga boxongan akan di*
teriraa pada tahun anggaran borikutnya*
Jadi ©loh ei pemborong/debitur* peraboyaran yang di*
tunda ini dianggap eebagai piutang terhadap pihak
yang raeinboxongkan (Doerah Tingkat II)* Kaeeouanya ini
M e a terjadi, karena adanya hubungan balk antara pcoborong tereebut dengan Daorah Tingkat II aebagai pi
hak yang memborongkan.
b)* pihak yang Demboxongkan nolakukan pcabayaran* tetapi
kurang atau terlambat*
Hongenai pembayaran yang kurang atau terlcmbat yang
dllakukan oleh pihak yang neraborongkan ini pomah torJadi di Kabupaten Baorah Tlngkat II Bondonfoao*
Apabila terjadi keadaan yang domikian ini, naka penborong akan tetap melakoanakan tugamya, cobab apabila
peoborong teroebut berhenti bokorja, naka ia akan di
donda oleh pihak yang noBborongkan,
Dalam hal pihak yang memboxongkan nelakukan ttanprootc^
oi ooporti ini, belua peroah terjadi ei peaborong minta ganti-rugi kepada pihak yang neaborongkan* kecuali
apabila telah dijanjikan lobih dulu*
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e)« Pihak yang nomboiongkan tldak nelakukan pengavaean
terhadap pelaktianaan pekerjaan.
Xalau terjadi pengawao dari plhak yans oetnboronfikan
tldak datang untuk nongawani pelakeanaan pekerjaan,
atau tldak kontinyu dalan nelakukan pengawaoannya,
oaka merupakan tanggung javab dari plhak yang meobo*
rongkan eendirl*
Tldak datang untuk aonganaBi ini adalah oalchnya con*
dlri dari plhak yang nenborongkan*
Jadi la tetap diharuokan untuk nolakukan tandc^tcngan terhadap laporan harian, laporan mingguan dan
laporan bulanan. Dengan penanda tanganan ini, naka
herartl bahva plhak yang nemborongkan tersebut telah
nenyotujui kenajuan pioik bangunan pada aaat itu*
B* Akibat vanpreotael, jika wanprootaoi itu dilakukan oleh pi*
hak Peaborong*
a), Apablla pemborong tldak nelakukan pekerjaannya oana
oekali*
Jika peaborong toroobut dalan tfaktu yang telah dltontukan ( 1 oinggu atau 2 nlnggu) oetelah adanya pelu*
luaan pekorjaan, tldak nelakukan keglatnn-kogiatan
atau perolapan-peroiapan oana oekoli* maka perjanjian
akan dlbatalkan/dlcabut cocara ceplhak oleh plhak yang
nenborongkan*
Sotelah adanya peabatalan porjanjian dari pihak yang
nonborongkan, naka borongan pekerjaan itu akan dllo*
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lane kenbali atau diborlken/dloorahkan kepada penenans lelang yang ko-II*
Etilan hal vanprootaol senacam tersebut di atao» maka
pihak yang tacaborongkan dapat ncminta ganti~xugi ko
pada plhak penborong, serta janinan pelakeanaan yanc
dlborlkan oloh pihak peaborong teroobut akan hilang
yaltu jatuh pada nogara*
Pada porjanjian pemboxongan yang dlbuat antara pcaboronfi dengan perorangan, maka pada ununnya janinan
peloksanaan toroebut tidak ada» karena antara penilik runeh/bangunan dengan ol peaborong dalam melak*
oanakan pokorjaannya itu hanya berdaearkan kopercoyaan caja,
b)« SI pemborong nolakcanakan pekorjaannya# tetapi tldak
nobagainana yang diporjanjikan*
Apablla peaborong dl doles nolakoanakan pekorjaannya
itu tldak oeeuai dengan yang diperjanjikan atau p o
borong tldak nelakcanakan pokorjaan yang sooual dongan oyarat-oyarat yang dininta oleh pihak yang n o *
boxongkan tersebut akan nelakukan poneguran eanpai 2
kali kepada pihak pemborong (ini torjadl pada proyok
proyok yang dikelola oleh PROSIDA).
Jika plhak yang nomborongkan toroebut ootolah nolakukan poneguran eampai 2 kali* tldak dihiraukan oleh
pihak yang memboxongkaa dapat nelakukan peabatalan
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perjanjian oecara oopihak dan jaminan polakcanaan akan
jatuh pada negora, Solanjutnya pokerjoan borongan itu
akan diaerahkan kopada poaborong yang oenang lolcng
tondor nonor IIt dan oolioih tawaran antara penboxong
I dongan peaborong nonor II# dibohankan kopada penborong pertaoa (1 ) yang tolah dlbatalkan porjonjicnnya*
Dalan kenyataannya apabila porjanjian poaborongan itu
sokali dlbatalkan/dlputuokan* naka pemborong yang to*
loh dibatalkan perjanjian toroobut tidak diundang lag!
dalan pelelangan*pelolangan tondor borikatnya*
o)» Pihak peaborong melakukan apa yang diporjanjikan« to*
tapi torlanbat*
Apablla oi pemborong torlanbat dalan nelakukan pokor*
jaan yang diperjanjlkan, moke ada 2 (du&) altetmatiof9
yaitu i
1. Untuk borongan proyok*proyok 0D Inpreo maka apo*
bila penyerahan pekorjaan untuk pertama kallnya
tidak dilakukan tepat pada waktu yang tolah dl*
porjanjlkan* pemborong akan di donda paling oo*
dlklt 1# dari haxga borongan (per*unit SD untuk
ootlap hari kolaabatan)*
Atau dapat juga dl donda ootlnggl*tlngglnya 2#
dari harga borongan donda nana khueuo dikenakan
pada kolaabatan yang tonpa meaporhatikan pacal*
paoal porjanjian*
Di aafiplng donda kolaabatan, maka dalaa proyek*
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proyok SD Inproo juga dikonal adanya decda kolalaian*
X&itu pada umunnya d pomboronc akan di denda 1 JJ
dari harga borongan (per-unit D5 untuk aotiap ko»
lalalan). dan pomboronc totap diwajibkan untuk nemperbaiki pekerjaan~pe::erjaan yang dilalaikan tercebut,
Jadi donda kelalaian ini dikenakan apablla oipetaborone molalaikon peraturan dari uraian dan oyarat-oyarat pekerjaan dan atau poraturan~peraturan yang dike*
luarkan atao daear perintah pihak yang nomborongkan,
Untuk proy«te»proyok yang dikolola oleh PBOSIDA maka
apablla torjadl keterlambatan dalam ponyerahan po
kerjaan, ol penborong toroebut akan dlkonakan donda
yang pada uounnya sebeaar lJi(oatu poroil) untuk tlap
hari kolaobatan dan maximum aobooar 15# dari harga
t

kontrak,
2), Penborong ditun tut untuk menyolocaikan pekerjaan yang
tolah torloobat, tanpa didenda olefcpihek yang menborongkan. Hal ini bioa torjadl aoalkan plhak peaborong
teroobut dapat mombuktikon bahwa kotorlambatan itu
dioobabkan karena hujan yang tozuo oenoruo(foroo najouro) tanbahan pekerjaan, perubahan deolgn dan loin*
lain,
d)» Si pctaborong nelakukan socuatu yang menurut porjanjian
tldak boloh dliakukan,
Apablla torjadl ol pomboronc oolakukan pokerjaan-pokorjaan yang nenurut porjanjian tldak boloh dliakukan*
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maka merupakan tangguug-jawab pemborong itu cendiri.
Dalam hal ini peaborong haruo Eau/beroedia membongkar bangunan teroobut atao biayanya sendlrl* dan pi
hak yang meaborongkan dapat menuntut ganti-rugi kopada
nya.
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BERAXHXRJJTA PERJAKJIAH

1 , Habi snya waktu yans diporjanjikan.

Dl dalaa Btf tldak kita juopai aatu paaalpun yans ncngo*
Sur oecara terporinci basainana porjanjian pemboronsan itu da
pat dlkatakan berakhir karona habicnya waktu yans dlperjcmjikan* Walaupun domikian kalau kita nenbaca bunyi dari pacal
1601 b BWj maka dapat kita oinpulkan bahva perjanjian pcnbo*
rongan itu baru dapat dlkatakan berakhir apabila pihak pcnboronn tolah nenyerahkan haail pokerjcannya toroobut kopada pi*
hak yans meraboronskan* Pada waktu ponyerahan toroobutt tontu
donsan eondlrlnya plhak yans monboronskon Itu haxuo loblh
dulu monyatakan, bahwa haoil pekerjaan ol penborons adalah
balk dan eudah coeuai donsan apa yans di kohondakl.
Dl dalan pasal 1601 b Btf toroobut* tldak dinyatak&n
oocara tesao oaapai kapan porjanjian peaboronnan itu beriang*
cuns* nantun detaikian nenuiut loffika dapat kita torina bahta*
dalan porjanjian penborongan toroobut para pihak monontukan
batao waktu borlakunya perjanjian itu*
Fonontuan waktu torsobut tldak hanya torbatao pada kotontuan
hllunsan hari, tetapi jusa torcacuk ocapai oaat oansQipnyo
oi penboxons menyerahkan haail pekorjaannya kepada pihak yans
ncaborongkan.
Porlu kita incat bahwaeanya pendok atau panjansnya vaktu yans diporjanjikan dalan ouatu porjanjian penboronsan tor*
Gcntuns pada jonlo atau booar koollnya bonsunan yans hazuo
65
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dikorjakan oleh pihak penborong, Xfel&m penentuan waktu ini
tldak kalah pentingnya peranan dari pada iklin atau cuaca
pada saat itu#
Jadi dalan kenyataan*lya sekarang dapat klta alapulkan
bahwa perjanjlan peoborongan yang berakhir karena waktu yang
dlperjanjikan habio, makcudnya ialah pekerjaan yang telah
diborong oleh pihak debitor teroobut pada waktu yang telah
ditentukan, oudah dapat menyorahkan kepada pihak krcditur,
don pihak kroditur telah menerima haoil pekerjaan itu ddngan
raea puao*
Penyerahon toroebut dliakukan dua kali yaltu s
a). Pada waktu plsik bangunan telah nenoapal 1000,
b), Pada waktu set&lah dliakukan aaaa porawatan,
ad, a). Yang dlmaksudkan penyorahan pertaoa ini lalah ponye*
rehan haail pekerjaan oleh pihak pemborong kepada pi*
hak yang meraborongkan secuai dengan ketentuan waktu
yang tolah ditetapkan bersaaa dalam surat perjanjlan.
Solas penyorahan portama ini, hasll pekerjaan/bangunan
yang dilakaanakan oleh plhak pemborong harue oudah men*
capai keadaan plsik 1000. Pada waktu penyorahan portataa ini perjanjlan pcmborongan belun dapat dlkatakan
borakhir karena maslh ada kowajiban peaborong yaltu
dalon masa perawatan,
ad. b), Setelch oaca perawatan dllakoanakan atau dilalul oloh
pihak pemborong, naka dilokukanlah penyorahan yang kodua kepada plhak yang momborongkan, Baru setelah ponyo-
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rahan kedua lnilah perjanjian peoboxonsan dapat dl*
katakan berakhir*
Waktu yans diperlukan dalaa naoa porawatan teroobut
adalah berbeda-bedo, torsantuns pada jcnio, beoar
dan kocilnya bansunan/proyok*
Pada proyek-proyek pcnbansunan 533 Inpreo* ununnya vak~
ttt yans diperlukan dalaa naoa ponoliharaan ialah 30
hari kalender aetelah penyerahan pertama diterima
balk oleh plhak yans neaborontfcan*
Sodangkan pada proyok-proyok PRDSIBA, naka taktu yang
diperlukan dalam maoa pemollharaan ialah 120 hari oo*
tolah penyerahan pertana diteriua balk oloh plhak
yang oenboronskan,
Kevajlban yans haruo dllakoanakan oloh pihak pembo*
rone dalen naea posaliharaan toroobut Ialah, oeolihara ha all yans telah la capal jancan oanpai torjadi
cacad-cacad yans ookiranya pihak yans nemboronskan
nontinya tldak nau nenorina haoil pekerjaan toroobut*
Andaikata dalan nasa pcsaliharaan toroobut torjadi
coouatu hal terhadap bansunon yans eudah aelooai,
dan ooouatu hal teroobut tidak dioobabkan oloh koada*
an monakea, naka oesala biaya yans dlporluken untuk
nonsadakan porbaikan toroobut adalah merupakan tans*
cunc-jawab pomborons oondirl*
Jadi kejndlan-kojadian yans noninpa bansunan yans
dah oolooai toroobut dapat dlkatakan oobagal caatu
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reoiko yanc haruo dipikul oloh plhak si peraboronc.
Sobab apabila la tidak n&u nenperbaiki cacat-caeat
yanc torjadl pada hasll bancunan teroobut, dl nana
cacat-cacat itu aeabuat bangunan oodenlkian rupa co*
fcingfia tldak eoeuai laci dencan koadaaa bangunaa pa
da waktu penyorahan portana, aaka pihak yanc noborongkan tidak nau nonorina hasll pekerjaan teroobut,
sowaktu penyorahan kodua dllokoanakan oloh pihak poo-*
boro&c*
2 , Oobolun berakhlrnya waktu porjanjian,

Sobolun waktu yanc dlporcunakan dalam porjanjian poborongcn itu habio, tanka porjanjian pcaboroncan itu dapat dikotakan borakhlr apabila s
a), Hdak raeaoirohi qyarat-cyarat porjanjian seportl yan3
dicantuakan dalaa pasal 1320 BV,
b)« XIta simpulkan darl bunyi pasal 1601 b Btf.
o)t Penborongnya meningeal dun la*
ad. a), Soperti yanc cudah klta utarakan dl atas bahwaoanya,
apablla dalaa perjanjlan poaboiongan itu tldak dipo*
nuhi adanya qyarat-syarat porjanjian yanc teroantta
dalaa pasal 1320 Btf, oaka porjanjian pcaborongan itu
batal doQi hukuo atau dapat dlbatalkan.
Apablla porjanjian peaboroncon itu batal deal hukua*
atau dlbatalkan oloh pihnk-pihak yanc borkepentingon
oebolum waktu yanc dlporjanjlkan habio, naka perjanjinn poraboxoncan toraebut cudah dapat dlkatakan boiv
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akhir aebelum waktunya berakhir*
Jadi dengan batalnya atau dibatalkannya perjanjian
pemborongan teroobut, borarti eudah tidak ada lag!
ikatan antara plhak peaborong dengan pihak yang membo*
rongkan* Dengan kata lain hak dan kowajiban oaoingcasing pihak dalaa perjanjian pemborongan boleh men*
jadi hapue*
i

ad* b)» Xalau kita baoa bunyi dari paoal 1601 b Btff maka da*
patlah kita oimpulkon batata, oobelum waktu yang diperjanjikan dalaa suatu porjanjian pemborongan itu
habio, naka peaborong tolah dapat menyerahkan hasll
pekorjaanaya dan pihak yang mcaborongkan tolah dapat
nonorlna dan meabay&r haeil borongan itu dengan balk*
Dengan doolkian dapat dlkatakan bahwa perjanjian pea*
borongan itu borakhlr apablla, maeing-maelng pihak
dalam porjanjian pcaborongan telah dapat aenyelooal*
kan hak-hak dan kewajibannya eebelua waktu yang dl*
perjanjlkan itu hablo,
ad* c), floauxut pendapat R*ft*£uryodlnlngrat, bahwa racninggol*
nya pemborong itu oengakhiri porjanjian pemborongan,*
Pendapat teroobut dl atao dapat kita rangkuokan dengan
bunyi paoal 1612 Btf yang mengatakan behva, pemborongan pe*
korjean borhentl dengan oenlnggalnya oi pcmboitmg*
1
R*H* Siryodiningrat, P^kfttan*PerikAt*n Borounbor
Porjanjian. Penerolt Tarolto, Bandung, 1^76, hai 5S*
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flamun itu pihak yang nemborongkan diwajibkan untuk n embayar
kopada para ahliwarionya oi petaboxong, harganya pokerjaan
yang telah dlkerjakan nenuxut lnbangannya terhadap harganya
pokerjaan yang telah dijanjikan dalam percetujuan, aorta
harganya bahan-bahan banguncn yang telah dieedlakan, asal
pekerjaan atau bahan toraebut dapat ncmpunyai eecuatu raanfaat baglnya.
Bari bunyi pasal teroobut dapat klta aabll auatu pengertlan
bahwa, waloupun waktu yang diperjanjikan oleh para pihak da
laa porjanjian itu belua habio* akan tetapi pihak peaborongnya tolah ocninggal dunia, oaka perjanjlan penborongon itu
dapat dlkatakan berakhir*
Bobonamya paoal 1612 Btf teroobut juga bica csengandung auotu pengertlan bhhua dengan nenlnggdlnya pihak yang aanborongkan caka perjanjlan peaboxongan itu borakhir atau dapat dilanjutkon oloh ahli waricnya*
Di dalaa pasal 1612 BW tersobut ju^a dioobutkan baton apabl
la pihak poaborong mcninggal dnnia oebelun ia dapat monyolooaikan pekorjaannya, oaka pihak yang Deaborongkan wajib un
tuk aobeyar harga dari pekerjaan yang telah dapat dioolocaikan oloh pihak peaborong toroebut kepada ahli waricnya.
Dooikian juga bahan-bahan bangunan yang telah dlboli oleh
pihak pooborong, aoalkan bahan-bahan itu diporlukan oleh pi*
hak yang menborongkan.
Sobanxnya pacal 1612 Btt ini hanya dapat ditetapkan dalan por
janjian peraboxongon antara erang-perorangaa, peaboTong yang
pororangan dengan pihak yang nenborongkan berbadan hukun.
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Apabila perjanjian pemborongan itu dilakukan antara plhak*
plhak yang berbadan hukun, maka apabila oalah a&tu pihak
moninggal dunia* maka dl sini tidak ada para ahliwarlo
yang akan menoruokan atau menerima uuatu ganti-rugi dari
pihak lalnnya*
Dewaoa ini banyok kita jump&l adanya perjanjian pooborongon
©oporti teroobut dl atao. Oloh korona itu apabila plhak
peaboxungnya neninggal dunia* maka perjanjian pemborongan
itu tldak berakhir, tetapi dalam kenyataannya oekarang ini,
perjanjian pemboxongan itu akan ditexuokan oleh orang ke
II yang nananya tercantum dalaa akte pendirian poxuoahaan
pemborongan toroobut*
Demlkian jugo apabila plhak yang monborongkan itu adalah
pemorlntoh atau badan hukun lainnya* Apabila plhak yang
cenboxangkan teroobut raeninggal dunio, maka perjanjian pooborongannya akan diteruekan oloh orang ko II dari orang
yang nonanda-tangani perjanjian pemborongan toroobut*
Kenyataannya yang kita dapati ookarang ini molarang adanya
peaborong yang boroifat perorangan, totapi pemborong itu
haruo morupakan ouatu perusahaon yang berbadan hukun*
Pomyataon ini dapat kita ketahui dari Koproo Ho. 12 Tahun
1977 tontang 4* Kotontuan-Iotentuan Tontang Pololangan Unun
/torbatao untuk pembolian/poto&rjoan guna inatanal~inatanal
pomorintah*
Jadi dalan kenyataannya otitarang ini jelao bahva matinyn
pomboxo&g atau plhak yang comborongkan tidak beraklbat bo*
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rakhimya peoborongan,
Dalan kenyataan echari-hari oekarang ini perjanjlan itu
biea berakhir, eebolum vaktunya berakhlr apabila s
a)* Sebeluo waktu yang diperjanjikan habio* maka peaborong/
debitur telah dapat oonyeloaaiKan pekerjaan dan penoliharaannya sekali dengan balk* Pada waktu itu juga plhak
yang metaborongkan/oi kreditur telah menerima hasll pekeiv
jaan tersebut dengan raoa puao*
Dengan demikian apabila dalam siea waktu toroebut tomytw
ta bangunan ruaak atau hancur yang dlaebabkan oleh apa*
pun juga, maka plhak penborong tidak bertanggung jawab
lag! atao korunakan/kehancuran bangunan teroobut*
ILntara pemborong dan pihak yang nemborongkan oudah tldak
ada hubungan lagi, tidak oaling nengikat lagi, nadncmaaing telah bebao darl perjanjlan yang pernah ttereko.
buat beroama.
Henuxut pacal 8 ayat b darl "ourat perjanjlan penbo
rongan" yang terouat dalaa *poraturan tentang pololcnsan
terbatas untuk pelakoanaan pekerjaan", yang diterbltkan
oleh "Badan ponerbit pekerjaan umua" mengatakan bahta
bag! pemborong/debitur yang dapat aonyoloeaikan pekorjoannya aebelun waktu yang diporjanjikan habio, maka akan
mendapatkan proai dari plhak bouwhoor/yang ncaborongkan,
Di oini dapat klta katakaa bahwa, proai yang diberikan
oleh plhak yang nemborongkan kepada pihak pemborong tor*
eobut adalah eebagai hadiah atau oebagal ucapan torlna
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kaeihnya oi yans netnborongkan,
Pihak yang ocmborongkan neraoa sonang dan bangea sokall,
karena pekerjaan yans diharapkan hanya dapat fiole&al do
nsan eepat dan balk eebelun waktu yans dlperjanjikan ha*
bio, Perlu ditegaokan di olni bahwa, pada kenyataannya
oanpai oekarang ini di Kabupaten Bondowoao belura pemah
dilakaanakan ketentuan pacal 8 ayat b dl ata0» balk plhak
yans ocmborongkan itu pcaorlntah/badan hukum lalnnya, maupun perorangan# Akan tetapi bagl peaborong yans dapat aeayelosaikan pekerjaannya dalaa tempo yans dealkian itu,
hanya aendapatkan naaa balk dl kalangan bGUvftvoor* dike*lansan peaborong, serta dikalangan maeyarakat, Dengan domikian oaka dapat dipastikan bahva* dalaa waktu-waktu
yang akan datang pemborong yans borproetaol balk itu akan
di undang lag! dalan pelelangan tender* balk pihak yang
ocmborongkan itu peaerlntah aaupun perorangan*
b). Sobolun waktu yang diperjonjikon habl^, totapi perjanjian
ponborongan telah borakhir.
Ini dioebabkan karona dalan tfaktu-waktu oi peaborong nolakoonakan tugaonya* terjadl pcncabutan atau pcabatalan
porjanjian oeoara sepihak*
Adopun sebab-oobab pcrabatalan perjanjian pemborongan tcroebut, adalah berbeda-beda antara lnotanai yang aatu do*
ngen inatanol yang lain, Totapi porbodacn itu tidoklah
prinoipil, Hanya ©ufiunan rodakoi dan jumlah oebab penbatalan saja yang borboda yaitu i
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A, Apabila penborong aengadakan kontrak borongan dengan
BPU Cipta Karya maka cyarat peabatalan teroobut adalaht
1), Soaual dengan pasal 62 cub 3 b darl AV (Algoaon
Voorwaarden voor do uitvoring bij aancolng Tan
openbare werken)t pihak kosatu/yang oeraborongkan
ocapunyal hak untuk Bonbatalkan poraborian tugao po
kerjaan, apabila ternyata bahwa plhak kedua/penberong telah raehyorahkan/oeaborongkan pekerjaan koooluruhan kepada pihak ketlga (onderaanneaor), kocuali untuk pekerjaan-pekerjaan instalaoi dengan
pernetujuan Direkai secara tertuile*
Dari oini dapat diambil suatu pengertlan bahwa apa*
blla pekerjaan oudah diborong oleh suatu pemborong
atau eudah dliakukan pendnda-tanganan kontrak, urnko pcraborong tersebut tidak dlporkenankan untuk
racaborongkan lagl socara kooeluruhan kopada plhak
kotlga, kocuoli pekerjaan-pekorjaan Instalaoi.
Apablla pekerjaan itu diborongkan lagl socara koooluruhan, naka perjanjlan pcraborongan torcobut
dapat dlbatalkan oloh pihak yang neaborongkan.
Jadi dl oini tidak dikonal adanya oub-pemborong.
2)« Apablla plhak ke dua/peaborong monurut plhak koc&tu/yang nenborongkan, temyata tidak dapat oonyolenggarakan pekerjaan yang dinaksud dalam perjan*
jlan, sebagaimana neotinya eetelah nelazspaul batas waktu yang tolah dltentukan socara naxirauB.
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Kalou peaborong ootolah raelanpaui b&tao waktu ttaxinuia, belum dapat monyolooaikan pekerjaan oebagai
mana neatlnya acnurut perjanjian, naka perjanjian
peaborongan akan dlbatalkan cecara ©epihak*
B« Apablla peaborons mengadakan kontrak boronsea dengas
PRQSIDA, &oka ©yarat pcnbatalan adalah t
1)* Dalm fonmilir kontrak borongan yang dikeluarkcn
oleh PK08IDA, tidak dicantumkan adanya syarat pembatalon yans dikorcnokan oleh onderaanncmer.
Uaoun domikian di dalaa kenyataannya, apabila pihak pemborong raeoborongkan Iasi pekerjaannya kcpoda pihak ke tiga, naka perjanjian peaborongan
yans dibuat dengan pihak yans ocaborongkan dapat
dlb&talkan cocara oopihak*
2)* Apablla plhok peaborong dalao melaknanakan pekoav
jaannya tidak aecual dongan oyarat-©yarat yans te
lah ditontukan dales kontrak dan tolah raondapat
toguran eocara tortullo 2 (dua) kali borturut-torut dari pihak yans aenborongkan, oaka plhak yana
terakhir ini berhak oecara cepihak aemutuokan kon
trak dan atau apabila plhak peaborong cecara copihak ncautuskon kontrak tanpa alaoan-alaoan yans dapat ditorina plhak yans ncaborongkan, oaka Janinen
pelakoanaan yang tercantuo dalaa perjanjian akan
nenjadl nilik negara, dan plhak peaborong haruo
aenancguns beaya oebooar oolloih antara kontraknya
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donfian harga pcnawaran yanc ditunjuk borikutnya do*
ngan aomporhitunckan nilai haeil pekorjaan yanc to**
lah dllakoanakan oloh pihak pomboronc,
0, Apabila poaboronc moncadakon kontrak borongan dcnflan po*
rorandan| aoka pada uoucnya tidak dicantumkan adanya oyarat porabatalan oocara oopihak, Totapi dapat klta juapai
adanya pornyataan bahwa apablla torjadl ponutuoan pokorjoan, ***** plhak yanc aenboronckan akan aombontuk panltia
Arbiltaco yanc tordlri dari 3 oranc ahli, yaltu oatu oranc
dari pihak peaborong, oatu oranc darl plhak yanc aeaboronckan, dan oatu orang lalnnya dari P.U,D, Dl oanpinc cyarotoyarat peabatalan ooporti yanc cudah dluralkan dl atao,
oaka noBlh ada eyarat*oyarat lain yanc tidak dicantunkan
dalam surat porjanjian yaltu i
- Apablla poaboronc nolarikan dirl*
- Apablla ponboronc jatuh palllt,
Dl Kabupaton Bondowoco bolun pom oh torjadl, borakhimya
porjanjian ponboroncan yanc dlcobabkan oloh aatlnya pcoborong dan peabatalan porjanjian peaborongan, dalaa hal
pomboronc toroebut aongadckan kontrak borongan doncan
pororancan.
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Koolmpulan t
Setelah kami uralkon cukup panjang lebar tentang lei
okripei Ini, oaka dapat kcai nongombil beberapa keoinpulan
antara lain i
(1)« Pengertian perjanjian ponborongan oonurut pasai 1601 b
Btiff ialah poreetujuan, dengan mana plhak yans oatuf fli
peaborong, menglkatkan diri untuk nenyelonggarakan ouatu
pekerjaan bagi plhak lain* pihak yang menborongfcan, de
ngan menerima ouatu harga yans dltentukan*
Sedangkan pengertian perjanjian peaborongan oenurut pongertian oeharl-hari dalan maoyarakat, ialah perjanjian
antara Boutfheer/piopinan proyek/yang neoborongkan dengan
pihak polakeana/peaborong, untuk vselakianakan ouatu po
kerjaan tertentu, dengan pembnyaran tertentu pula*
(2)* £ujuan pokok perjanjian peaborongan adalah untuk raomjudkan ouatu bangunan tertentu, oleh karena itu hak dan ke*
vajiban pokok si pemborong adalah aelaksanakan pekerjaan
dan oenerina harga borongan*
Sedangknn hak dan kewajlbon pokok boutrheer/yang cenborongkan adalah nembayar harga borongan dan ncnorina ha*
oil borongan*
(3 )* Perjanjian pemborongan yang dilakukan antara penorintah
dengan peaborong, naka bentuk dan loi perjanjian torccntung pada forouiir yang telah dieediakan oleh naoinc-naeing inotanoi penorintah yang oeapunyai obyok/proyek.
77
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Sedangkan perjanjian pemborongan yang dlbuat dengan perorangan, maka bentmk don iol perjanjlan dltontukan sendirl eleh kedua belah plhak.
(4)* 21 dalaa perjanjian peaborongan dengan pcmorlntah, tiaka
dl situ tidak dlkenal adanya pomborongan yang hanya
Jlb inengerJakan pekerjaannya oaja, dan pemborong yang
hanya menyedlakan bahennya oaja.
Juga tidak diperkenankan adanya cub-pemborong kocuoll
pekerj aan-pekerjaan Inetalasl.
Sedangkan porjanjian pemborongan yang dilnkukan dongon
perorangan maka pada urauonya pemborong hanya B&ntrak
pokerjaan caja, eedang bahan bangunannya tergantung pa*
da perjanjion, boleh dlelnpkan oloh penborong naupua dl«aiapkan oleh pemillk obyek#
Pada uouonya sub-penborong juga tidak diperkenankan dalam perjanjlan peaboiongan dengan pororangan*
(5). Pcobayaran harga borongan pada ununnya dilakukan oocara
berangeur atau laclm dlkenal dengan pcabcyaran pointerraijn, yang dldaearkan pada kenajuan pi oik bangunan*
(6 ). Dalan kenyataannya* batal atau dibatalkannya porjanjian
pemborongan tidak hanya dioobabkan oleh tidak dipennhinya paaal 1320 Btf, tetapi mae&h banyak oebab lain yang
tercantnn dalaa fortjulir porjanjian (perjanjian penborongan dengan pcnorintah).
Sedangkan perjanjian pcoborongan yang dilakukan dengan pororangan* maka eyarat lain yang nenyobabkan perjanjian
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itu batal/dapat dlbatolkan tidak oelolu ada, yaitu torCantunc pada perjanjian dua tolah pihak,
(7 ). Dalan kenyataan oeharl-hari, maka oyarat-qyarat porjan
jian naupun syarat- cyarat penbatalan, pada umunnya ha
nya ditekankan pada pihak ponborong oaja.
(8 )« Hak dan kewajiban peaborong naupun hak dan kewajlban
plhak yang momborongkon tidak diatur cocara torporinci
dalan BW, tetapi dalan kenyataannya hak dan kevajiban
pemborong/yang menborongkan itu banyak ookali.
(9)* Prootaoi pokok yang haruo dilakcanakan oleh naoinc-naaing pihak dalan perjanjian pemborongan ialah bag! pl
hak peaborong haruo mctmjudkan bangunan dan bagi pihak
yang oonborongkan haruo raenbayar harga borongan*
(1 0 ).Prootaoi pada porjanjian ponborongan hanya berupa ocoberikan ouatu dan berbuat soouatu, sedangkan prootaoi
yang tidak berbuat oocuatu ooportl halnya dalan por
janjian pada ucunnya adalah tidak dikonol.
(11).Vanpreotaoi itu bioa dilakukan balk oleh pihak penborong maupun oleh plhak yang menborongkan, Hanya caja
kalau vanprootaoi itu dilakukan oleh oi peaborong,
naka pihak yang aenborongkan akan member! oankoi padanya (gcnti-rugi, denda dan aebagainya), Totapi kalcn
wanprootaoi itu dilakukan oleh plhak yang nemboronckan naka pada utrcunnya pihak pemborong tldak menborikan
cankol padanya.
Hal ini dloobabkan Jcarena adanya faktor**faktor lain
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yang oeabuat plhak peaborong toroebut tldak nenuntut
gontl-rugi atau dendo,
Kalau perjanjlan peaborongan itu dliakukan dengan peso*
randan i Qoka sankol yang bertlobal ballk tersebut komungklnannya eelalu ada#
(1 2 ). Perjanjlan pemborongan telah dapat dlkatakan berakhlr
apabila plhak penborong telch dapat nenyerahkan haoil
pekorjaannya dengan baikv dan plhak yang aeaborongkan
telah aenerittanya dengan balk dan puaa pula.
S ar an -oa ra nt
(1),

Sebalknya aetlap instanei peaerintah yang meapunyoi euatu pxoyek tidak perlu aenyediakan formulir perjanjlan,
tetapi perjanjlan itu acngenai lsi dan bentuknya ditentukan beroama antara peaborong dan pihak yang aeaborongkan. Dengcn demikion, naka tldak kellhatan bahwa
porjanjian Itu eeolah-olah hanya dlbuat oocara copihak
eaja, eehlngga dapat meraenuhi calah oatu oyarat pcrjanjian yang tercantura dales pasal 1320 BV.

(2)#

Badan Pengawae Peabangunan eupaya terdiri dari orancerang yang tabu betul tentang bangunan dan bernental
balk sorta tlnggl dedlkaolnya terhadap negara dan bang*
sa» eehlngga bangunan botul-betul eenuai dengan blaya
yang dlkeluarkan karena menyangkut kouangan Negara.

(3)*

Di neaping adanya donda dan eanksi-eankal lain untuk
pihak pemborong yang teroantua dalaa foroulir perjan*
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jianp alangkah baiknya juga dicantuokan adanya donda atau
eanksi cankoi lain untuk pihak yang memborongkon (yang bio*
lakukan wanproetaci).
-Dengan" dcniklan, oaka kalau dlpandang dari oudut kacaraata
hukun, dapat torwujud/torlihat adanya raea keadilan.
(4)* Agar oupaya pihak pemborong dapat aowijudkan haknya dalaa
penuntutan gantl-rugi atau ponuntutan hak~hak loinnya* ko
pada plhak bouvhoor yang molakukan wanprootaoi, naka hendaknya pihak bouwhoor/yang aeqborongkon teroobut nenghilangkaa faktor-faktor yang dapat nenbuat pemborong itu •
tldak molakukan ponuntutan,
(5 )* Perjanjian ponborongan antara inotanoi pocorintah ycng ca»
tu adalah berbeda dongan instanni penorintoh yang loinnya,
balk mongenai denda* force najouro, Janinan pelakecnaan
dan oobagalnya,
Sohubungan dengan hal teroobut, karena Negara Indonocick
oaat-naat cokorang ini adalah giat-glatnya ncmban^un guna
meneapai paoyarakat adil dan maknur, naka alcngkah balknya jl::a pemerintah Xndoneoio moaporhatlkan dan ncnyucus
ouatu undeng-'undeng terccndiri tentang pemborongan pokoiw
jaan teroobut.
Dengan penyucunan ini, oaka bor&rti bahwa penorintoh
telah dapat csenenuhi ooba^lan dari kobutuhon maeyarokat
tontang pcaborongan pekorjaan, yang nana maoaloh torcobut oeboglan be oar belua diatur oloh Btf kita#
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