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Tipikorisasi Kontrak Kerja Konstruksi: 
Tinjauan Normatif Atas Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi 

Dengan Menggunakan Hukum Pidana 
 

I. Pendahuluan  
Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum 

di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. 
Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek 
hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan 
penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan 
barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, pengenaan 
hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama 
bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.  

Di dalam konsep jasa konstruksi dikenal adanya kontrak kerja konstruksi yang 
merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Kontrak kerja ini 
menjadi fokus dalam mengadakan suatu kegiatan jasa konstruksi, dikarenakan substansi 
kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan kontrak tersebut seringkali 
memunculkan persoalan, ketika diperhadapkan pada suatu intervensi negara dalam 
konteks tindak pidana korupsi. Masalah utama yang kemudian perlu dijawab adalah 
apakah penyimpangan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang tidak sesuai, bisa 
dituntut sebagai suatu tindak pidana korupsi? Dapatkan tindak pidana korupsi dikenakan 
pada proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi? Permasalahan-permasalah ini layak 
diangkat sebagai topik yang menarik dan secara normatif dapat ditemukan jawabannya.   

 
II. Tentang Kontrak Kerja Konstruksi 

Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi, dimana jasa konstruksi diberikan arti adalah layanan jasa konsultansi 
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 
layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1). Kemudian 
yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing 
beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 
1 angka 2). Sementara secara khusus, terdapat Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 
yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, dan Peraturan 
Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Di dalam undang-undang tersebut pula, diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, 
sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau 
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pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar 
subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan. Kontrak 
kerja konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan 
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan 
konstruksi (Pasal 1 angka 5). Sementara di dalam Pasal 1 angka 15, Keppres 80 Tahun 
2003, Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia 
barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Di dalam kontrak kerja 
konstruksi terdapat beberapa substansi kontrak menurut Pasal 22 ayat (2), UU No. 18 
Tahun 1999, yakni1 : 

 
a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; 
b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang 

lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan; 
c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka 

waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung 
jawab penyedia jasa; 

d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan 
kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi; 

e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh 
hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan 
yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi 
dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi; 

f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna 
jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi; 

g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal 
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; 

h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara 
penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; 

i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang 
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat 
dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 

                                                             
1 Terkait dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, terdapat pengaturan mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa yang harus dibuat 
secara tertulis (kontrak) dengan isi perjanjian antara lain :  
a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat; 
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;  
c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; 
d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; 
f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-

syarat penyerahannya; 
g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; 
h.  ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;  
i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;  
j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;  
k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;  
l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 
m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan. 
(Lihat Pasal 29 ayat (1), Keppres No. 80 Tahun 2003) 



Tipikorisasi Kontrak Kerja Konstruksi 
 

Kelas Hukum Jasa Konstruksi MIH-UKSW  
2010| 4  

 

j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang 
kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang 
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; 

k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia 
jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan; 

l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para 
pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan 
sosial; 

m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 
ketentuan tentang lingkungan. 

 
III. Tinjauan Normatif Tindak Pidana Korupsi di dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

Pertanyaan awal yang diajukan adalah apakah kontrak kerja konstruksi dapat 
dimasuki oleh hukum pidana, terutama pada saat terjadinya pelanggaran dan/atau 
penyimpangan pelaksanaan kontrak tersebut. Pertanyaan ini menjadi titik tolak utama 
apakah sebenarnya negara dapat mengintervensi (secara pidana) atau masuk dalam 
ranah kontrak kerja konstruksi, dimana kontrak merupakan bagian dalam hukum perdata 
di Indonesia.  Sekaligus juga dapatkah subyek/pihak dalam kontrak kerja konstruksi 
dapat dituntut dengan ancaman tindak pidana korupsi bilamana subyek/pihak tersebut 
tidak memenuhi isi dari kontrak kerja konstruksi? Hal-hal semacam inilah yang kemudian 
menyebabkan ada beragam persoalan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di bidang 
jasa konstruksi. Yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi jasa 
konstruksi layak dilihat kembali berkaitan dengan pengenaan hukum pidana dalam 
kontrak kerja konstruksi. 

Layak dicermati bahwa pada Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa 
setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan 
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana 
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Hal ini secara otentik 
dapat diartikan bahwa UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, harus memuat 
secara tegas tentang tuntutan tindak pidana korupsi, bilamana terjadi pelanggaran 
terhadap UU Jasa Konstruksi tersebut. Fakta yuridisnya adalah di dalam UU No. 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak terdapat satu Pasalpun mengenai tuntutan pidana 
korupsi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999.  Akan tetapi 
perlu dilihat alasan lain mengapa UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak 
dapat dikenakan pada pengaturan tindak pidana dalam jasa konstruksi: 
(1) Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 telah disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 16 

Agustus 1999, sementara UU No. 18 Tahun 1999 telah sah dan berlaku efektif pada 
tanggal 7 Mei 1999. Hal ini berarti bahwa undang-undang jasa konstruksi telah 
terlebih dahulu berlaku dan tidak ada ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa 
undang-undang yang dibentuk sebelum UU No. 31 Tahun 1999 dapat dikenakan 
tuntutan tindak pidana korupsi. 

(2) Bahwa dalam UU No. 18 Tahun 1999, terhadap perbuatan hukum yang melanggar 
ketentuan di dalam peraturan perundangan tersebut hanya dinyatakan dapat 
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diajukan gugatan dan tuntutan pidana umum, bukan tindak pidana khusus tertentu 
yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. 

Pada Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tersebut dapat 
dijelaskan empat hal yang dapat dikemukakan, sebagai landasan bahwa Pasal ini tidak 
dapat diberlakukan pada UU No. 18 Tahun 1999, yakni2 : 
- Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut, apa yang dimaksud 

dengan tindak pidana korupsi, kecuali yang sudah terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 12B, dan 13, juga termasuk ketentuan yang terdapat di dalam undang-
undang lain, tetapi dengan syarat bahwa di dalam undang-undang lain tersebut 
terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran yang terdapat di 
dalam undang-undang lain tersebut merupakan tindak pidana korupsi; 

- Maksud dari Pasal 14 tersebut tidak hanya dapat dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berbentuk ‘undang-undang’, tetapi juga dapat dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan, yang berbentuk peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang, karena undang-undang dengan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang mempunyai hirearki setingkat; 

- Penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘ketentuan yang 
berlaku dalam undang-undang ini’ dalam Pasal 14 adalah baik yang hukum pidana 
materiil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian Pasal 14 hendak menentukan 
jika di dalam suatu undang-undang terdapat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap 
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai tindak 
pidana korupsi, maka berlaku ketentuan-ketentuan baik yang merupakan hukum 
pidana materiil maupun yang merupakan hukum pidana formil yang terdapat di dalam 
UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 
30 Tahun 2002; 

- Sampai sekarang undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 14 tersebut belum ada. 
Apabila dicermati ketentuan di dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi, ada terdapat Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 yang dapat dikaitkan dengan 
Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 untuk melihat apakah ada peluang pengenaan tuntutan 
pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 UU No. 18 Tahun 
1999 meyatakan bahwa: 
Pasal 18 : 

(1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup: 
a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang 

memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta 
dapat dipahami;  

b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan 
pemilihan. 

(2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran 
berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat 
mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah 

                                                             
2 R. Wiyono. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika; Jakarta, 2005. Hal. 119-120. 
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dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan 
kontrak kerja konstruksi. 

(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja 
konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 
yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 

Pasal 19 : 
Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau 
penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut 
terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang 
mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib 
dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum. 

 
Di dalam Pasal tersebut, khususnya pada Pasal 19, dinyatakan bahwa “…..wajib 

dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum” yang dapat dikaitkan dengan Pasal 18 
ayat (1) huruf b, yakni menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil 
pelaksanaan pemilihan. Artinya, dalam pelaksanaan lelang, dan kemudian ada putusan 
penetapan lelang.3 Pasal ini berpotensi dapat ditafsirkan sebagai Pasal yang dapat 
dikenakan ancaman pidana. Namun yang perlu dipahami bahwa konteks pada “… hal 
tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak..” tidak menunjuk pada arti 
kata “.. bisa dituntut secara hukum” yakni melalui pidana. Oleh karena frasa tersebut, 
adalah tidak bisa dipisahkan dengan makna kalimat sebelumnya yang menunjuk Pasal 18 
ayat (1) huruf b, yang merupakan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang 
dirugikan oleh karena pengubahan atau pembatalan penetapan, atau pengunduran diri. 
Yang mana memang terdapat berbagai macam/jenis ganti rugi dalam hukum perdata. 
Maka frasa “bisa dituntut secara hukum” bukanlah upaya hukum pidana. Hal ini bisa 
diargumentasikan pula berdasarkan konstruksi Pasal-Pasal mengenai upaya hukum di 
dalam undang-undang ini yang menyebutkan secara tegas dengan kata “gugatan perdata” 
atau “pidana” bilamana yang dimaksudkan memang merupakan perbuatan perdata atau 
pidana. Pasal ini belum memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 14 UU No. 31 Tahun 
1999, karena alasan yang dapat dikemukakan,  yakni bahwa Pasal 19 UU No. 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak memenuhi persyaratan ketegasan pernyataan dalam 
Pasal 14 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. 

Jadi di dalam konteks Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi merupakan ukuran 
pasti dalam mengadakan pekerjaan konstruksi. Akibatnya adalah bahwa pihak-pihak di 
dalam kontrak kerja konstruksi harus memenuhi hak dan kewajiban yang dibebankan 
kepadanya di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban di dalam 
kontrak kerja konstruksi merupakan suatu prestasi yang dilaksanakan masing-masing 
pihak, sehingga konteks ini merupakan bagian dari ranah hukum perdata. 

 
 
                                                             
3 Lihat ketentuan-ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003. 
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a. Tentang Kontrak dan Kontrak kerja konstruksi 
Kontrak merupakan istilah yang menunjuk pada konsep perjanjian pada umumnya. 

Kontrak sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni contract, atau overennkomst dalam 
bahasa Belanda, yang berarti perjanjian. Di Indonesia, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.”  

Perjanjian dalam pengertian lain adalah hubungan hukum antara subjek hukum 
yang satu dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang 
satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.4 Dalam pengertian-
pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, yakni : adanya hubungan hukum, mengenai 
kekayaan, antara 2 Orang/lebih, memberikan hak, meletakkan kewajiban pada pihak lain, 
adanya prestasi. Kemudian untuk sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu 
dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak 
terlarang.”  

Dalam pasal tersebut, terdapat dua syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) 
yang disebut juga kausa individualis, yaitu syarat yang menyangkut mengenai subyeknya 
dan tidak terpenuhinya syarat ini dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum 
(secara hukum dianggap tidak pernah ada). Selain itu juga terdapat dua syarat obyektif, 
yakni syarat tentang obyeknya, disebut juga kausa finalis, yang bilamana tidak 
terpenuhinya syarat ini, perjanjian dapat dibatalkan. Adapun secara sederhana, masing-
masing syaratnya sahnya perjanjian dapat diterangkan sebagai berikut.  
- Tentang sepakat atau konsesus yakni keseuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari 

yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-
pihak. Di mana unsur kesepakatan ada dua, yaitu : offerte (penawaran) adalah 
pernyataan pihak yang menawarkan, dan acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan 
pihak yang menerima penawaran. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena 
merupakan awal perjanjian.5 kesepakatan ini juga dapat dilihat dari Pasal 1321 yang 
mana menyatakan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak 
ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 

- Tentang kecakapan ini menyangkut dengan keberadaan subyek hukum pelaku 
perjanjian, yakni pendukung hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan cakap dalam 
Pasal 1320 ini adalah bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum memenuhi 

                                                             
4 H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Cet. 2. Sinar 
Grafika; Jakarta, 2007. Hal. 9. 
5 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustitia; Yogyakarta, 2009. Hal. 49. Tentang teori terjadinya kesepakatan 
dapat dilihat pula dalam referensi yang sama, yakni terutama pada saat pernyataan kehedak antar para pihak yang mengadakan 
perjanjian. 
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kualifikasi sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdata, atau setiap orang adalah cakap 
untuk membuat perikatan-perikatan, apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan 
tidak cakap, apabila orang tersebut telah berusia 18 tahun atau sebelumnya telah 
melangsungkan perkawinan atau mereka yang tidak berada di bawah pengampuan. 

- Tentang obyek/suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dapat dilihat pada 
Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdata, yakni terdiri atas dua hal: (1) obyek yang aka 
nada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung; dan (2) 
obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perjanjian). 

- Tentang suatu sebab yang halal, adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para 
pihak mengadakan perjanjian (1337 KUHPerdata), dan konsepsi halal menjadi bagian 
dalam pasal ini yang dapat diartikan sebagai tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.6 

Sementara itu di dalam hukum jasa konstruksi dikenal adanya kontrak kerja 
konstruksi, yang diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan 
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan 
konstruksi (Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 1999). Sementara di dalam Pasal 1 angka 
15, Keppres 80 Tahun 2003, kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa 
dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan 
demikian dapat dilihat bahwa pengertian kontrak kerja konstruksi adalah suatu 
perbuatan hukum antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa konstruksi 
dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dimana dalam hubungan hukum tersebut 
diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam pekerjaan konstruksi 
terdiri dari: pengguna jasa dan penyedia jasa (perencana konstruksi, pelaksana 
konstruksi, dan pengawas konstruksi).7 Penjelasan ini berarti bahwa dimensi hukum 
dalam kontrak kerja konstruksi adalah dimensi hukum perdata, bukan hukum pidana 
karena dalam hukum pidana tidak dikenal adanya kontrak. Dalam konteks ini, kontrak 
kerja konstruksi tunduk pada Pasal 1313 KUHPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata. 

Oleh karena tunduk pada hukum perdata, hubungan hukum antar para pihak 
dalam jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi, adalah hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) yang harus memenuhi 
persyaratan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1338 
KUHPdt, para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, namun 
kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sekiranya telah hilang  karena di 
dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 1999,  telah ditentukan isi dari suatu kontrak kerja jasa 
konstruksi. Bentuk perjanjian jasa konstruksi yang ada adalah bentuk kontrak standar, 
dengan tujuan untuk menjaga agar kontrak dan pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Para pihak terutama pihak penyedia jasa tidak 
mempunyai kebebasan dalam menentukan kontrak kerja konstruksi. Karena semua 

                                                             
6 Ibid. Hal. 57. 
7 Lihat Pasal 1 angka 3, 4, 9, 10, dan 11, jo Pasal 14, 15, dan 16 UU No. 18 Tahun 1999, dan kemudian dinyatakan secara tegas bahwa 
pihak-pihak dalam rangka pelaksanaan jasa konstruksi harus diikat dengan kontrak kerja konstruksi sebagaimana Pasal 17 undang-
undang tersebut mengatur demikian.  
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proses dari tahapan awal dari pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang lelang 
semuanya telah diatur oleh undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya termasuk 
dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi telah diatur dalam bentuk standar kontrak. 
Pihak pengguna jasa dalam hal ini terutama pemerintah dan atau lembaga negara lebih 
dominan untuk menentukan isi perjanjian.8 

Meskipun demikian kedudukan hukum pihak-pihak tersebut adalah kedudukan 
sebagai pihak-pihak dalam hukum privat. Hal ini diperjelas dengan ketentuan-ketentuan 
di dalam UU No. 18 Tahun 1999 yang tidak mencantumkan tuntutan pidana terhadap 
pelanggaran isi kontrak kerja konstruksi. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap kontrak, 
yakni tidak terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban), maka persoalan tersebut dapat 
diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi kontrak yang berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, atau mengajukan gugatan ke 
pengadilan negeri. Gugatan ini berupa gugatan ganti kerugian atau gugatan perbuatan 
melawan hukum, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia.  

 
b. Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi dan Kegagalan Bangunan 

Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani 
misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan 
penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari para 
pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata 
tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki 
dukungan dana yang cukup. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi 
timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau 
default).9 

 Sengketa jasa konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bagian : (1) sengketa precontractual 
yaitu sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual, dan dalam tahap 
proses tawar menawar; (2) sengketa contractual yaitu sengketa yang terjadi pada saat 
berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi; dan (3) sengketa pascacontractual 
yaitu sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 
(sepuluh) tahun. Sengketa contractual terjadi pada saat pekerjaan pelaksanaan sedang 
berlangsung. Artinya tahapan kontraktual sudah selesai, disepakati, ditandatangani, dan 
dilaksanakan di lapangan. Sengketa terjadi manakala apa yang tertera dalam kontrak 
tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Dalam istilah umum sering orang 
mengatakan bahwa pelaksanaan proyek di lapangan tidak sesuai dengan bestek, baik 
bertek tertulis (kontrak kerja) dan atau bestek gambar (lampiran-lampiran kontrak), 
ditambah perintah-perintah direksi/pengawas proyek (manakala bestek tertulis dan 
bestek gambar masih ada yang belum lengkap).10 

                                                             
8 Budi F. Supriadi, Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Azas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Majalah Ilmiah Unikom, Vol.5, hlm. 157-158. 
9 Nengah Tela dan Nursyam Saleh, Klaim Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia Dan Cara Penyelesaiannya. 
10 Bambang Poerdyatmono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi .Jurnal Teknik Sipil Volume 8 No. 1 Oktober  2007. Hal. 
81-82. 
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 mengatur mengenai sanksi pidana bagi 
pelaku jasa konstruksi, khususnya Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3). Tujuan 
undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat yang menderita sebagai akibat 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa. Pada pinsipnya barang siapa 
yang merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak 
memenuhi persyaratan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi 
(pada saat berlangsungnya pekerjaan konstruksi) atau kegagalan bangunan (setelah 
bangunan beroperasi), maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun 
penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. 
Selain sanksi pidana, para profesional (tenaga ahli) teknik juga akan dikenai sanksi 
administrasi sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 
Pasal 31, 32, dan 33 juncto PP Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (4). Sanksi pidana 
dirasakan perlu mengingat bahwa sanksi lain seperti sanksi administrasi bagi 
pelanggaran norma-norma hukum Tata Negara dan Tata Usaha Negara, dan sanksi 
perdata bagi pelanggaran norma-norma hukum perdata belum mencukupi untuk 
mencapai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi tujuan hukum, yaitu rasa 
keadilan.11 

Pasal mengenai sanksi pidana tersebut berkaitan erat dengan keberadaan Pasal-
Pasal yang mengatur mengenai kegagalan bangunan, yakni Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29 UU 
No. 18 Tahun 1999. Sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan 
terakhir bilamana terjadi kegagalan bangunan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana 
korupsi, kegagalan pekerjaan konstruksi, dan/atau cidera janji seringkali dihubungkan 
dengan kerugian negara. Kerugian negara sendiri terkait dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo 
UU No 20 Tahun 2001. Kerugian ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
undang-undang tersebut, yakni : 
Pasal 2 ayat (1)12 :  

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 313 :  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

                                                             
11 Bambang Poerdyatmo. Op. cit. Hal. 88-89. Lihat juga Pasal-Pasal terkait. 
12 Pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau 
perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup 
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.” 
13 Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. 
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tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
Tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, merupakan tindak 

pidana umum, yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang 
mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara. Artinya dapat 
dilakukan oleh siapa saja dari masyarakat umum.14 Bahwa yang dilarang adalah tindakan 
atau perbuatan yang telah dilakukan, bukan pada akibat dari perbuatan tersebut 
dilakukan (delik materiil). Agar seseorang kemudian dapat dinyatakan bersalah telah 
melakukan tindak pidana korupsi, tidak diperlukan alat-alat bukti untuk membuktikan 
bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 
Tujuannya yang lain adalah untuk tidak menghapus tuntutan pidana meskipun bilamana 
tindak korupsi telah dilakukan seseorang, kerugian atas tindakan tersebut telah diganti 
atau dikembalikan.15  

Tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, merupakan tindak 
pidana umum, yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang 
mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara. Artinya dapat 
dilakukan oleh siapa saja dari masyarakat umum.16 Bahwa yang dilarang adalah tindakan 
atau perbuatan yang telah dilakukan, bukan pada akibat dari perbuatan tersebut 
dilakukan (delik materiil). Agar seseorang kemudian dapat dinyatakan bersalah telah 
melakukan tindak pidana korupsi, tidak diperlukan alat-alat bukti untuk membuktikan 
bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 
Tujuannya yang lain adalah untuk tidak menghapus tuntutan pidana meskipun bilamana 
tindak korupsi telah dilakukan seseorang, kerugian atas tindakan tersebut telah diganti 
atau dikembalikan.17 

Salah satu unsur dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, adalah 
perbuatan melawan hukum. Persoalannya kemudian apakah perbuatan-perbuatan hukum 
di dalam kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 UU 31 
Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001? Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) diterangkan 
bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan 
hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut 
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut 
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan penjelasan 

                                                             
14 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan. Cet. 3. Edisi Revisi 2007.  Penerbit Djambatan; 2007. 
Hal.37 
15 Lihat Pasal 4 UU No. 31/1999: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
16 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan. Cet. 3. Edisi Revisi 2007.  Penerbit Djambatan; 2007. 
Hal.37 
17 Lihat Pasal 4 UU No. 31/1999: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
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yang demikian, maka konsep ‘melawan hukum’ tersebut terkait dengan ajaran tentang 
sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,18 bahwa suatu perbuatan, 
meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan 
hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan 
hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan 
hukum. Dengan demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan 
hukum di dalam kontrak kerja konstruksi atau perbuatan-perbuatan hukum yang termuat 
di dalam kontrak kerja konstruksi, bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, karena : 
 Segala perbuatan hukum yang diperjanjikan di dalam kontrak kerja konstruksi, adalah 

perbuatan-perbuatan hukum yang dinyatakan secara tegas sebagai suatu hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan kerja 
kontruksi yang disepakati secara bersama dan diatur di dalam UU No. 18 Tahun 1999. 
Dengan demikian perbuatan-perbuatan hukum yang diperjanjikan tersebut, tidak 
bertentangan dengan undang-undang dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; 

 Segala perbuatan hukum yang diperjanjikan di dalam kontrak kerja konstruksi, tidak 
dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 
Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dikarenakan di dalam kontrak kerja konstruksi 
tersebut tidak diatur mengenai perbuatan tercela yang dapat dituntut dengan tindak 
pidana korupsi.  

Dengan berlandaskan pada dua alasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa kontrak kerja konstruksi secara materiil bukan merupakan perbuatan yang tercela 
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan hukum yang diperjanjikan di dalam kontrak 
kerja konstruksi, baik secara materiil dan formil, bukan merupakan suatu perbuatan 
melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo 
UU No. 20 Tahun 2001. Artinya bahwa untuk dapat dipidana sebagai tindak pidana 
korupsi, perbuatan-perbuatan hukum di dalam kontrak kerja  konstruksi tidak memenuhi 
syarat formil dan materiil tentang perbuatan melawan hukum, jadi kontrak kerja 
konstruksi tidak dapat di-tipikorisasi-kan. 

Perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 di 
atas berkenaan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sangat tegas. 
Perumusannya yang menggunakan frasa ‘dapat’, artinya kerugian keuangan negara bisa 
sudah terjadi, atau mempunyai potensi (‘dapat’) terjadi. Tindak pidana korupsi dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 menganut 
kerugian keuangan negara secara formil, tidak perlu ada kerugian yang nyata. Pasal ini 
juga terkait dengan Pasal 32, Undang-undang tersebut, dimana istilah kerugian yang 
dijabarkan dalam penjelasan undang-undangnya, yakni : 
Pasal 32 : 

                                                             
18 Tentang ajaran sifat melawan hukum materiil yang positif dan sifat melawan hukum materiil yang negatif dapat dilihat pada pendapat 
Moeljanto dalam Leden Marpaung, op. cit. Hal. 28.  
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(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau 
lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut 
kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. 
Penjelasannya: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung 
jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 
akuntan publik yang ditunjuk. 

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak 
menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan 
negara. 
Penjelasannya: Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
Dalam menentukan kerugian negara perlu dicermati muatan dalam Pasal 32 

tersebut. Pasal 32 ayat (1) memberi jalan keluar dalam hal ‘secara nyata telah ada 
kerugian keuangan negara’ tetapi ‘penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih 
unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti’. Jalan keluarnya adalah ‘penyidik 
segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara 
Negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang 
dirugikan untuk mengajukan gugatan’. Dan Pasal 32 ayat (2) hanya menegaskan tentang 
putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Masalahnya adalah apakah Pasal ini juga 
dapat untuk mengenakan kerugian negara dalam sengketa kontrak kerja konstruksi?  

Dalam Pasal 32 ayat (1) tersebut justru dapat dianalisis bahwa bila penyidik dalam 
melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur 
tindak pidana korupsi tidak cukup bukti , maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka 
tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata. 
Jadi di dalam tindak pidana korupsi pun dimungkinkan bahwa seseorang yang disangka 
korupsi, namun tidak terbukti unsur-unsurnya, maka dia dituntut dengan gugatan 
perdata berdasar kategori 1365 KUHPerdata. Sehingga sebagai perbuatan perdata, 
perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dapat saja merupakan perbuatan melawan 
hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata, yang dapat dijadikan dasar hukum 
bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata.19  

Frasa ‘secara nyata telah ada kerugian negara’ juga harus dipahami bahwa pada 
penjelasan Pasal itu, dinyatakan bahwa frasa itu menunjuk pada kerugian negara yang 

                                                             
19 R. Wiyono, op. cit. Hal. 178.  
Di dalam Arrest Hoge Raad tanggal 32 Januari 1919, yang diikuti pula oleh pengadilan di Indonesia, misalnya dalam Putusan 
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1951, Nomor 92/1950, dinyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum 
apabila : (a) melanggar hak orang lain; atau (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; atau (c) bertentangan dengan 
kesusilaan yang baik, atau (d) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri sendiri atau barang orang 
lain. 
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sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 
akuntan yang ditunjuk oleh penyidik. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka untuk 
menentukan berapa jumlah kerugian negara perlu diajukan alat bukti berupa keterangan 
ahli (Pasal 184 aat (1) huruf b KUHAP). Diantara perumusan tindak pidana korupsi di 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, unsur kerugian negara hanya 
ditemukan di dalam perumusan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan 
Pasal 3. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan tindak 
pidana korupsi dalam Pasal 32 ayat (1) adalah hanya tindak pidana korupsi seperti pada 
Pasal 2 dan Pasal 3 saja.  

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 
sebenarnya adalah ketentuan yang membatasi diskresi penyidik (jaksa pengacara negara) 
untuk memaksa adanya pemenuhan syarat unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalam 
kontrak kerja konstruksi. Pasal ini justru memberikan peluang adanya gugatan perdata 
untuk perbuatan hukum yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun 
perbuatan tersebut dapat dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian negara.  

Namun demikian tentang temuan adanya kerugian negara, karena penyedia jasa 
konstruksi tidak menyelesaikan tugas; tidak memenuhi mutu; tidak memenuhi kuantitas 
(volume); dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan, merupakan perbuatan cidera janji20 
maka penyelesaian ganti kerugian pengguna jasa berhak untuk memperoleh kompensasi, 
penggantina biaya, dan atau perpanjangan waktu, perbaikan, pelaksanaan ulang hasil 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.21 
Dengan demikian maka jika terjadi cidera janji kontrak kerja konstruksi, penyelesaiannya 
harus secara kontraktual dan tidak dapat diselesaikan dengan tindak pidana korupsi. 

Untuk pengadaan barang dan jasa, ada sejumlah metode yang menurut Keppres No. 
80 Tahun 2003, boleh dipergunakan, yakni: metode lelang, metode pemilihan langsung, 
metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metodeseleksi dengan persaingan. 
Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui 
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari ke-15 (Lima Belas) tahapan 
ini, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan 
marak terjadinya korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan 
jasa selama ini hanya diatur dalam Keppres. Di dalam Keppres kesalahan prosedur 
pengadaan barang dan jasa belum atau tidak digolongkan sebagai tindak korupsi, sebelum 
atau asal tidak ada kerugian keuangan negara. Karenanya dalam rangka pemberantasan 
korupsi, sudah seharusnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang.22 
Jika diatur dengan Undang-Undang, pelanggaran prosedur dan tidak ada kehati-hatian 
untuk memastikan kepatuhan hukum pada pelaksana proyek (Panitia Lelang, Pimpro, 
Benpro), Pengguna anggaran di daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala 
Dinas/Badan/Kantor) dapat dipidana sebagi melangggar ketentuan Undang-Undang 

                                                             
20 Pasal 23 ayat (1) huruf g, PP 29 Tahun 2000. 
21 Pasal 23 ayat (1) huruf g, angka (2) PP 29 Tahun 2000. 
22 Lihat juga Paul SinlaEloE,  Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, KOMPAS, Kamis, 04 Oktober 2007 
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Pengadaan barang dan jasa serta dapat dituduh melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 
No. 20 Tahun 2001. 

 
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 

a. Kesimpulan 
1. Bahwa di dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak terdapat 

satu Pasal pun yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang 
tersebut merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka undang-
undang tersebut tidak dapat diberlakukan di dalam UU No. 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi sebab Pasal 14, UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi merupakan ketentuan yang membatasi keberlakuan seluruh Pasal-Pasal 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, cidera janji yang dimuat di dalam kontrak kerja konstruksi merupakan 
masalah perdata, sehingga penyelesaiannya harus melalui upaya hukum perdata, 
bukan dengan dipaksakan pidana, terlebih tindak pidana korupsi. 

4. Bahwa 32 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi pemberlakuan Pasal 2 
dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni di dalam hal cidera janji 
kontrak kerja kontruksi. 

5. Bahwa dengan demikian, bilaman terjadi adanya kerugian negara, maka tindak 
pidana korupsi bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian masalah, 
dikarenakan ada cara penyelesaian yang lain, yakni cara penyelesaian masalah 
melalui gugatan perdata. 

 
b. Rekomendasi  
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Dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang terkait kontrak kerja konstruksi 
supaya penyidik dapat menegakkan ketentuan yang benar, sesuai yang diatur di dalam 
Pasal 32 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena bilamana dalam penyelidikan tidak 
ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka terdapat ketentuan yang harus dilakukan 
terlebih dahulu, yaitu jaksa penuntut umum menjalankan upaya hukum gugatan perdata. 
Atau instansi yang dirugikan mengajukan gugatan perdata. Sehingga tidak semestinya 
ditempuh upaya penuntutan tindak pidana korupsi dengan mengesampingkan perintah 
undang-undang untuk menempuh gugatan perdata. 
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