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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis dewasa ini begitu berkembang pesatnya dan terus

merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis

itu sendiri merupakan upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi dan

pembangunan. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas

dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa

berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang

dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu

perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam

lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian,

meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha,

perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang

usaha yang digeluti.

Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara

tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum

dapat terwujud.

Masalah kontrak atau perjanjian telah dirumuskan dalam pasal 1313

KUH Perdata yang menyebutkan:



2

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau  lebih”.1

Subekti memberikan defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana

seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.2

Menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai rumusan

pasal 1313 KUH Perdata, perbaikan tersebut ialah:

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal
1313 KUH Perdata;

c. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, di
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih”.3

Menurut R.M. Suryodiningrat, defenisi Pasal 1313 KUH Perdata

ditentang beberapa pihak dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan  setiap perikatan, dan demikian
pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab
apabila ada penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan;

b. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan
akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan
kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum);

c. Defenisi pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai persetujuan sepihak
(unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan pihak lainnya
tidak berprestasi (misal: hibah). Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua
pihak, di mana para pihak saling berprestasi;

d. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai persetujuan obligatoir
(melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi

1 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 38, Jakarta:
Pradnya Paramita, Pasal 1313

2 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet. XVI, (Jakarta, Intermasa, 2007) h. 1

3 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Jakarta, Bina Cipta, 1987) h. 49
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persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian membebaskan; perjanjian di
lapangan hukum keluarga; perjanjian kebendaan; perjanjian pembuktian).4

Menurut Salim HS, yang diartikan dengan kontrak pengadaan barang

adalah:

Kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang,

di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia

barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.

Unsur-unsur kontrak pengadaan barang, yaitu:

a. Adanya subjek hukum;

b. Adanya objek; dan

c. Pelaksanaannya. 5

Pedoman tata kerja kerja SKK MIGAS mengenai pengelolaan rantai

supplay untuk kontraktor kontrak purchase order menjelaskan tentang

prosedur dan proses dalam pengadaan barang, PT Chevron Pacific Indonesia

dalam menyelenggarakan proses pengadaan dilaksanakan dengan cara

pelelangan. Sebelum melakukan pelelangan PT Chevron Pacific Indonesia

yang disebut sebagai panitia pengadaan membuat suatu dokumen pengadaan

yang sekurang-kurangnya berisikan uraian tentang lingkup pekerjaan, syarat-

syarat kerja, tatacara proses pengadaan dan persyaratan administratif

pengadaan, yang digunakan sebagai pedoman bagi calon penyedia barang

dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran serta pedoman bagi

pantia pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran dengan maksud agar

4 R.M. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, (Bandung, Tarsito, 1985) h. 72

5 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, (Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persada, 2007) h. 258-259
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peserta pengadaan dapat memasukkan penawaran sesuai dengan pedoman tata

kerja SKK Migas No: 007-REVISI-I/PTK/IX/2012.

Berdasarkan kebijakan di atas bahwa pihak penyedia barang harus

memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diinginkan pengguna barang, dalam

purchase order No: 47983 02whbks panitia pengadaan barang memesan 4

(empat) buah barang yang terdiri dari berbagai komponen, empat barang

tersebut ialah:

1. Valve: choke, type right angle operated handwheel, size 6 in, temp rating

220 deg f, softgoods bunan/Teflon, configuration angel, class 600, design

rating ref to data sheet connection rf flange, body material aisi 8620, trim

ported cage external sleeve.

2. Valve: choke, type right angle operated handwheel, size 6 in, temp rating

220 deg f, softgoods bunan-n/Teflon, configuration angel, class 600, design

rating ref to data sheet connection rf flange, body material aisi 8620, trim

ported cage external sleeve.

3. Valve: choke, type right angle operated handwheel, size 8 in, temp rating

220 deg f, softgoods bunan-n/Teflon, configuration angel, class 600, design

rating ref to data sheet connection rf flange, body material aisi 8620, trim

ported cage external sleeve.

4. Valve: choke, type right angle operated handwheel, size 4 in, temp rating

220 deg f, softgoods bunan-n/Teflon, configuration angel, class 600, design

rating ref to data sheet connection rf flange, body material aisi 8620, trim

ported cage external sleeve.
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Dalam perjanjian purchase order no: 47983 02whbks diikuti 7 (tujuh)

peserta lelang, dan yang ditunjuk sebagai pemenang oleh panitia pengadaan

adalah CV. Asahan Gemilang Mandiri. Akan tetapi CV. Asahan Gemilang

Mandiri memberikan empat komponen yang diminta oleh PT. Chevron Pacific

Indonesia tidak cocok dengan dokumen pengadaan, yakni body material aisi A

105 yang seharusnya adalah body material Aisi 8620, ketidak cocokan ini

menyebabkan PT. Chevron Pacific Indonesia tidak menerima barang tersebut

dan meminta kepada CV. Asahan Gemilang Mandiri untuk bertanggung jawab

penuh sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama, bahwa

pihak rekanan bertanggung jawab penuh atas penyerahan penyerahan barang-

barang sesuai dengan yang tertera pada syarat penjualan, penyerahan barang

oleh rekanan harus dalam peti yang tersegel tersebut sesuai dengan daftar

rincian kemasan pengiriman dan juga pada purchase order, jika ditemui ada

ketidak cocokan mutu dan jumlah barang akan menjadi tanggung jawab penuh

pihak rekanan.6 Atas dasar inilah pihak CPI menemukan ketidak cocokan

mutu dari barang tersebut dan meminta kepada pihak rekanan untuk

bertanggung jawab penuh,7 akan tetapi CV. Asahan Gemilang Mandiri

menyanggah hal tersebut dan menyatakan bahwa barang yang mereka kirim

sesuai kualitas dengan barang yang dipesan oleh pihak CPI.8 Melihat fenomena

ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana penyelesaian

6 Kontrak Perjanjian Purchase Order No: 47983 02whbks

7 Wawancara Yusa Adi Putra (Panitia Pengadaan Barang PT. Chevron Pacific
Indonesia) pada 3 Februari 2013

8Wawancara Baharuddin (Sales Support CV. Asahan Gemilang Mandiri) pada 20
Januari 2013
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perselisihan antara CV. Asahan Gemilang Mandiri dan PT. Cevron Pacific

Indonesia dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul

“Penyelesaian Perselisihan Purchase Order Antara CV. Asahan Gemilang

Mandiri dan PT. Chevron Pacific Indonesia di Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian purchase order di PT. Chevron Pacific

Indonesia?

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan purchase order antara CV. Asahan

Gemilang Mandiri dengan PT. Chevron Pacific Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan

tujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang di PT. Chevron

Pacific Indonesia.

b. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kasus purchase order antara

CV. Asahan Gemilang Mandiri dengan PT. Cevron Pacific Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara

lain sebagai berikut:
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a. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam hal ini

sarjana hukum.

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian

penelitian hukum yaitu tentang analisis perjanjian purchase order antara

CV. Asahan Gemilang Mandiri dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.

c. Sebagai bahan masukan bagi para pihak untuk membuat perjanjian

kerjasama khususnya dalam hal kerjasama purchase order.

d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya

mengenai perjanjian kerjasama.

D. Kerangka Teori

1. Makna Kontrak atau Perjanjian

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perjanjian. Bahkan

sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian

karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Kontrak atau

perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu.9

Lawrence M.Fridmen mengartikan kontrak adalah10 “perangkat hukum

yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian

9 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, (Jakarta, PT. RajaGrafindo
Persada, 2007) h. 1-2

10 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar
Grafika, 2003) h. 12
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tertentu” disini Lawrence M. Fridmen tidak menjelaskan lebih lanjut aspek

tertentu dari pasal dan jenis perjanjian tertentu.

2. Asas-asas Pokok Hukum Kontrak

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat

empat asas yang menjadi asas pokok hukum kontrak, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut

hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagi berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.

3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan

dibuatnya.

4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 11

b. Asas konsensualisme.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian

kehendak antara pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat,

perjanjian tidak mengikat, konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah

satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan

objek kontrak.12

11 Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, Op Cit, h. 110-111

12 Syahmin AK, Hukum Internasional, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) h. 5
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Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari

hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya

perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak terhadap

pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber

pada moral.13

c. Asas daya mengikat kontrak

Menurut Niewenhuis, bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang

muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan

dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya

dibatasi oleh dua hal, yaitu:

1) Daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang

diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus

dilaksanakan dengan iktikad baik.

2) Adanya overmacht atau force majeure (daya paksa) juga membatasi daya

membuat perjanjian tersebut.14

d. Asas iktikad baik.

Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang termaktub dalam hubungan hukum itu.15

13 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2001) h. 82

14 Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, Op Cit, h. 129

15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdara, (Bandung, Sumur, 1992) h. 56
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Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUH Perdata, adalah

kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di

mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak

milik atas barang itu telah dipenuhi.16

3. Keabsahan Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji

keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata

tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak,

yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toetemming van degenen die

zich verbinden)

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis

aan te gaan)

c. Suatu hal tertentu (een bepaald ondewerp)

d. Suatu sebab halal yang diperbolehkan (eene geoor loofde oorzaak).

4. Pembatalan Kontrak

Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan

dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

a. Tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila kontrak tersebut lahir karena

adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan, sehingga berakibat

kontrak tersebut dibatalkan.

16 Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, Op Cit, h. 138
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b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, apabila kontrak yang dibuat tidak

memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya

tidak diperbolehkan, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi

hukum.17

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian yuridis empiris, yaitu

suatu penelitian yang bertitik tolak dari ketentuan hukumnya dan kemudian

diteliti dalam praktek dengan melihat keadaan nyata masyarakat18 dalam hal ini

terkait penyelesaian perselisihan purchase order antara CV. Asahan Gemilang

Mandiri dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan

secara tepat dan menganalisa secara mendalam fenomena-fenomena yang

terjadi, dalam hal ini mengenai eksistensi perjanjian pengadaan barang antara

CV. Asahan Gemilang Mandiri dengan PT. Chevron Pacific Indonesia. Dalam

penelitian ini nanti untuk menjelaskan, untuk menggambarkan tentang suatu

permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, terutama yang berkaitan dengan

judul penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Asahan Gemilang Mandiri. Adapun

dasar pengambilan lokasi penelitian ini karena panitia pengadaan dari PT.

17 Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, Op Cit, h. 293

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta :
Ghalia, 1994)  h.34
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Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa CV. Asahan Gemilang Mandiri

sebagai pihak rekanan bertanggung jawab penuh atas ketidak cocokan barang

yang dipesan di dokumen purchase order.

3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang

berjumlah 3 orang dari pihak PT. Chevron Pacific Indonesia dan 3 orang dari

pihak CV. Asahan Gemilang Mandiri, total dari populasi yaitu 6 orang. Artinya

keseluruhan populasi langsung diteliti seluruhnya (total sampling).

4. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang di peroleh dari responden pada waktu

penelitian di lapangan melalui tanya jawab langsung oleh pihak perusahaan.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara

penyedia barang dan pengguna barang, peraturan perundang-undangan dan

literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang representif, maka penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, teknik wawancara

dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan, ataupun penjelasan dari

orang-orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini

merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk

memperoleh data yang lebih akurat. Dengan teknik wawancara, peneliti
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memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan cara

bertanya langsung kepada responden.

6. Analisa Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara yang penulis uraikan dalam

bentuk kalimat tentang perjanjian purchase order antara CV. Asahan Gemilang

Mandiri dan PT. Chevron Pacific Indonesia.

Setelah diperbandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka

akan terlihat persesuaian ataupun pertentangan antara keduanya, selanjutnya

penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu

kesimpulan dengan berpedoman dengan cara induktif yaitu mengumpulkan

data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang

akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara

umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis

memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang:  Latar

Belakang Masalah, Batasan Masalah,  Rumusan Masalah, Tujuan

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian,

dan Sitematika Penulisan..

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian: CV. Asahan Gemilang Mandiri

dan PT. Chevron Pacific Indonesia.
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BAB III : Pada Bab ini menguraikan tentang Kajian Kepustakaan antara

lain: pengertian perjanjian, asas-asas hukum kontrak, keabsahan

kontrak dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri atas:

penyelenggaraan purchase order yang diadakan oleh PT. Chevron

Pacific Indonesia, mekanisme penyelesaian perselisihan terhadap

barang yang tidak sesuai pada purchase order no: 47983

02whbks.

BAB V : Kesimpulan dan saran.


