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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ASINDO TECH NATAR LAMPUNG SELATAN

TERHADAP KEGIATAN JASA KONSTRUKSI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

OLEH:

NUNGKI EKAWATI

PT. Asindo Tech adalah perusahaan terkemuka dalam hal rekayasa,
pengadaan, dan kontruksi (Engineering, Procurement, and Construction)
perusahaan ini mengkhususkan diri di Agro-Industri.  PT. Asindo Tech terintegrasi
siklus hidup proyek dari studi kelayakan, jasa konsultasi, penyediaan teknologi,
rekayasa desain, pengadaan dan kontruksi, dan setelah penjualan dukungan teknis.
PT. Asindo Tech menawarkan kualitas tinggi, penyelesaian dan proyek-proyek
yang aman PT. Asindo Tech dalam pelayanan EPC teknologi pengolahan Pati
(Tapioka dan Sago), selain itu juga memiliki keahlian dan eksekusi kemampuan
dalam pelayanan EPC untuk kelapa sawit, sagu dan gula.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:
bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung
Selatan terhadap kegiatan jasa konstruksi ? kedua bagaimana pelaksanaan
perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan terhadap kegiatan
jasa konstruksi dalam pandangan Ekonomi Islam ?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar
Lampung Selatan terhadap kegiatan jasa konstruksi. Dan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung
Selatan terhadap kegiatan jasa konstruksi dalam pandangan Ekonomi Islam .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode
deskriptif, gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga
informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-
pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya. Dikumpulkan melalui
observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui editing, organizing,
dan analizing. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir
induktif, sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini bahwa PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan
mempunyai kebijakan perusahaan tersendiri dalam menjalankan kontrak
kerjasama dengan mitra usahanya yaitu pembayaran 50% diawal, PT. Asindo
Tech Natar Lampung Selatan sudah menerapkan Ekonomi Islam yaitu sejalan
dengan perjanjian akad Istishna yang pembayarannya dilakukan setelah selesainya
pekerjaan yang dilakukan barulah pembayaran dilunasi oleh pihak konsumen.
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MOTTO

ِم إِالَّ َما یُۡتلَٰى َعلَۡیكُ  ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا أَۡوفُوْا بِٱۡلُعقُوِدۚ أُِحلَّۡت لَُكم بَِھیَمةُ ٱۡألَۡنَعٰ ۡم یَٰ
١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

(QS. Al-Maidah : 1)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu

penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di

kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini “Analisis

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung

Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif  Ekonomi

Islam”. Adapun beberapa istilah yang perlu di uraikan yaitu sebagai berikut :

Analisis  merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau

duduk perkaranya), dapat pula diartikan sebagai tinjauan, ulasan, dan

pembahasan.1

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan

dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.2

Kontruksi adalah kegiatan membangun sarana maupun prasarana.3

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan hadist.4

1 Hamzah Ahmad dan  Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia,
Surabaya, 1996, hlm. 21

2 Syafi’i Rahmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 54
3 Hamzah Ahmad dan  Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia,

Surabaya, 1996, hlm. 92
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011,hlm.17
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Berdasarkan beberapa penegasan judul di atas, maka dapat penulis

tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul dalam kajian skripsi ini

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya akan prosedur akad atau kontrak istishna pembuatan suatu produk

konstruksi, dimana kontrak pembeli dan pembuat barang dimana pembuat

barang menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai dengan spesifikasi

yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang dalam pengelolaannya

harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di

atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan  Obyektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan berdasarkan

fenomena pada perjanjian kontrak di PT. Asindo Tech ini dapat melalui

pembayaran yang 50% nya harus dibayar dimuka dan sisanya dibayarkan

pada waktu barang telah siap untuk dikirim. Hal ini sejalan dengan

perjanjian jual beli dalam bentuk istishna bahwa ketentuan pembiayaan

dimana alat bayar harus dibayarkan dimuka, melalui pencicilan sampai

waktu yang ditangguhkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT.

Asindo Tech. Namun demikian perjanjian ini bisa saja terjadi hambatan

dalam penyelesaian kontrak kerja sama, hal ini menjadi masalah yang

memungkinkan untuk diadakan penelitian. Aspek yang peneliti akan

bahas permasalahannya cukup memungkinkan diadakan penelitian
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mengingat literatur dan bahan data informasi yang diperlukan cukup

menunjang dan relevan dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Alasan Subjektif

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut,

serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat

memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang telah di

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Berdasarkan data fakultas, belum ada yang membahas pokok

permasalahan ini, sehingga dimungkinkan untuk mengkaitkatnya

sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang

Dunia usaha yang semakin berkembang pesan banyak kesepakatan

untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjan.

Perjanjian adalah persetujuan atas suatu perbuatan dimana seseorang

mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Dalam islam perjanjian atau

perserikatan adalah akad. Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

satunya pada yang lainnya hingga keduannya bersambung dan menjadi seperti

seutas tali yang satu. Sedang dalam Islam fuqaha perjanjian atau perserikatan
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adalah ijal qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya

bagi yang diaqadkan itu.5

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan yang mana manusia dituntut untuk berinteraksi satu sama lain.

Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam

suatu kehidupan ini, yaitu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan

hidup bersama-sama, dan mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia

Allah SWT yang ada di muka bumi sebagai sumber ekonomi yang salah

satunya dengan cara bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Dalam bermu’amalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan,

yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara

kedua belah pihak.6 Jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi

oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya syarat dan rukun

jual beli yang ditetapkan oleh syara’ adalah untuk dipenuhinya syarat dan

rukun tersebut sehingga jual beli tersebut sah dan dapat dibenarkan oleh

syara’.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya suatu akad. Pengertian akad

secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti

seutas tali yang satu. Sedangkan akad menurut istilah dapat disamakan dengan

5 Ibid., hlm. 94
6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Rajawali Perss, Jakarta, 2004, hlm. 68
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perjanjian yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak

mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam hal ini

Allah SWT berfirman:

 ٓ ِم إِالَّ َما یُۡتلَٰى َعلَۡیُكۡم یَٰ َغۡیَر ُمِحلِّي أَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا أَۡوفُوْا بِٱۡلُعقُوِدۚ أُِحلَّۡت لَُكم بَِھیَمةُ ٱۡألَۡنَعٰ
١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1).7

Namun tentunya dalam praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-

hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan akad jual beli.Allah SWT sudah mengisyaratkan dalam al-

qur’an apabila kita melaksanakan perjanjian atau perikatan dalam hal jual beli

yang tidak secara tunai, hendaknya dilakukan penulisan. Dalam firman Allah

SWT :

ى فَٱۡكتُبوهُۚ  َسّمٗ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا إَِذا تََدایَنتُم بَِدۡیٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ یَٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya….”(QS.Al-Baqarah: 282).8

Di kehidupan sehari-hari terkadang seorang membutuhkan barang yang

tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual

beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya (bay

al-istishna). Bai al-Istishna didefinisikan dengan kontrak penjualan antara

7 Departmen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm.
84

8 Ibid., hlm. 37
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pembeli dan pembuat barang.9 Dalam kontrak ini, pembuatan barang

menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui

cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Akad Istishna adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak

pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua

(orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Kontrak

Akad Istishna mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontrak

akad istishna harus menyatakan secara pasti, dalam perkataan yang jelas,

jenis, dimensi, periode dan waktu penyerahan barang. Subjek istishna (barang

yang dipesan) haruslah diketahui dan dispesifikasikan sehingga

menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan atas jenis, tipe,

kualitas, dan kuantitasnya.10

PT. Asindo Tech adalah perusahaan terkemuka dalam hal rekayasa,

pengadaan, dan kontruksi (Engineering, Procurement, and Construction)

perusahaan ini mengkhususkan diri di Agro-Industri.  PT. Asindo Tech

terintegrasi siklus hidup proyek dari studi kelayakan, jasa konsultasi,

penyediaan teknologi, rekayasa desain, pengadaan dan kontruksi, dan setelah

penjualan dukungan teknis. PT. Asindo Tech menawarkan kualitas tinggi,

penyelesaian dan proyek-proyek yang aman PT. Asindo Tech dalam

pelayanan EPC teknologi pengolahan Pati (Tapioka dan Sago), selain itu juga

9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Gema Insani Perss, Jakarta, 2001, hlm. 113
10 Ibid.,hlm. 114
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memiliki keahlian dan eksekusi kemampuan dalam pelayanan EPC untuk

kelapa sawit, sagu dan gula.11

PT. Asindo Tech sebagai perusahaan yang bergerak dalam produk jasa

konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa

konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik

lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi

mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama

bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudukan masyarakat adil dan

makmur yang merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa

konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaran

pekerjaan konstruksi. Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dijelaskan mengenai

perjanjian pemborongan yang mana terdapat dua pihak, yaitu pihak

pemborong dan pihak yang memborongkan. Dalam hal ini, pihak pemborong

atau yang lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang

mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik

pekerjaan/proyek.

Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu

badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di sewa

untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya

11 Profil PT Asindo Tech, hlm. 5
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dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang memborongkan

pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong

untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik pekerjaan ini berasal dari

instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, ataupun

perorangan.

Bidang usaha kontraktor sebenarnya sangat luas dan setiap kontraktor

memiliki fokus usaha dan spesialisasi di bidangnya masing-masing, salah

satunya kontraktor bidang konstruksi atau dikenal dengan istilah kontraktor

bangunan atau penyedia jasa konstruksi. Adapun perihal mengenai Jasa

konstruksi dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-undang No. 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

PT. Asindo Tech menjalankan proses industri dengan cara yang ramah

lingkungan dengan menggunakan teknologi bersih dan hijau yang

memberikan nilai lebih dan menanggulangi masalah lingkungan yang

dihasilkan, seperti limbah dan bau dan dengan demikian menciptakan solusi

yang baik lingkungan dan sosial menguntungkan.

PT. Asindo Tech terus melakukan inovasi dalam teknologi maju dalam

Agro-Industri, yang memberi kami lebih banyak peluang bisnis. Kami

memiliki keahlian ditingkatkan dalam mengobati air limbah dari agroindustri.

PT. Asindo Tech masuk limbah untuk bisnis konversi energi memiliki efek

konservasi, menyediakan sumber energi alternatif yang bersih dan tidak

tercemar di alam.12

12 Ibid., hlm. 5
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Namun dalam suatu perjanjian pasti memiliki hambatan,  seperti halnya

PT. Asindo Tech, yang mengalami hambatan seperti client yang tidak

menyelesaikan pembayaran kontrak sampai akhir, maupun keterlambatan

dalam pembayaran kepada PT. Asindo Tech. Berdasarkan penjelasan yang

telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut

dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa

Konstruksi Dalam Perspektif  Ekonomi Islam”.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar

Lampung Selatan terhadap kegiatan jasa konstruksi ?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech Natar

Lampung Selatan terhadap kegiatan jasa konstruksi dalam pandangan

Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan terhadap kegiatan jasa

konstruksi.

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan terhadap kegiatan jasa

konstruksi dalam pandangan Ekonomi Islam .
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2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan - permasalahan sebagaimana

diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi

pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian Istishna terhadap

pembuatan konstruksi dalam perspektif Ekonomi Islam di PT

Asindo Tech. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa

perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi

PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan

masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam

ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi

hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan

dengan Ekonomi Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)

dengan metode deskriptif, gambaran hasil penelitian yang mendalam dan

lengkap sehingga informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana

adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.

Sifat penelitian ini adalah Normatif yaitu menjelaskan tentang konsep
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perjanjian dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan praktek

pesanan barang di PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan, kemudian

dianalisis menuju kesimpulan dalam persfektif Ekonomi Islam. Juga

bersifat grounded atau betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada dan

sebenarnya.13 Didasarkan dari data yang diperoleh dari tempat dimana

penelitian ini diadakan, yaitu pada PT. Asindo Tech Natar, Lampung

Selatan. Dan menggunakan penelitian literatur atau kepustakaan  (library

reseach) disebut penelitian literatur atau kepustakaan karena sumber data

dalam penelitian merupakan sumber data literatur dan kepustakaan.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

yang dicari. Sumber data primernya diperoleh dari PT. Asindo Tech

Natar, Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain,

tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini kemudian digunakan

sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yanng

relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Qur’an,

Hadist, Kitab-kitab Fiqh, kajian-kajian yang mengenai Hukum

13 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 21
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Perikatan dalam Islam, perundang-undangan yang berlaku dan

literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas

masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai

fenomena sosial, kemudian dilakukan pencatatan.14 Observasi

dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi sistem istishna.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis mengenai fenomena sosial untuk pembuatan produk

isthisna di PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan untuk kemudian

menganalisanya menurut pandangan Ekonomi Islam, agar diketahui

ketentuan hukumnya dengan jelas.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.

Sedangkan jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman

wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang

akan diajukan.15 Interview ini dilakukan di PT. Asindo Tech Natar,

Lampung Selatan dan wawancara juga dilakukan dengan pihak yang

diyakini memahami mengenai pokok bahasan penelitian ini.

c. Dokumentasi

14 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Melton Putra, Jakarta,
2011, hlm. 63

15 Sutrisno Hadi, Metode Research, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1994, hlm. 142
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Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto mencari dan

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah

variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode

dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.16

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang

berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka

dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk

memperoleh data tentang sejarah berdirinya, visi, misi, dan struktur

organisasi di PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan. Tujuan

dokumentasi itu sendiri tujuannya untuk memperoleh dokumen yang

diperlukan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya

suatu kegiatan yang di dokumen.

4. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.17

Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan

mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak

berbentuk angka-angka.

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis

digunankan teknik deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan

16 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitin Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.. 46
17 Lexy  J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000,

hlm. 49
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atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini

menggambarkan tentang pelaksanan perjanjian terhadap pembuatan

konstruksi di PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan. Untuk

mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang

meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.18

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-

data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai

sumber-sumber dokumentasi.

Data yang penulis ambil tentang sistem perjanjian istishna

dalam pembuatan produk konstruksi di PT. Asindo Tech. Penulis

juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah

sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini,

apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data

tersebut.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan

18 Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.hlm.
153
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rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.19

Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran

tentang perjanjian istishna dalam pembuatan produk konstruksi di

PT. Asindo Tech.

c. Analyzing

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode

analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu

cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing

dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh

kesimpulan.20 Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.21

Menurut penulis analizyng yaitu berawal dari data-data yang

masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih

lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya

pun akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis

19 Ibid., hlm. 154
20 Ibid., hlm. 195
21 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi,Alfa Beta, Bandung, 1998, hlm. 300
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perjanjian kerjasama terhadap kehiatan jasa konstruksi di PT. Asindo

Tech Natar Lampung Selatan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan

pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian pemburuhan. Secara

umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan

oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan

pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.21

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana

seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.22 Kebanyakan orang

membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari.

Kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu.23

Mungkin sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat

secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak dan ini banyak

dipersoalkan, atau untuk jangka waktu yang lama, tetapi ini hanyak untuk tujuan

praktis mengenai pembuktian dan biasanya menurut hukum tidak perlu. Suatu

perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

21 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta
Timur, 2012, hlm. 163

22 Syafi’i Rahmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 54
23 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 57



18

Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi

dsar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli, pemberian kredit,

asuransi, pengankutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut

tenaga kerja.24

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjajian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.25 Perjanjian adalah  persetujuan tertulis atau

dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan

menaati apa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut.26

Menurut para sarjana hukum perdata, bahwa rumusan yang terdapat dalam

pasal 1313 KUH Perdata mengandung bebrapa kelemahan, di antaranya sebagai

berikut:

a. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang memuaskan

karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan

sebagai berikut:

1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

lainnya”. Kata kerja “ mengikatkan”, sifatnya hanya datang dari satu

pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan tersebut

menggunakan kata “saling mengikatkan diri”.

2) Kata “perbuatan” mencakup juga perbuatan tanpa konsesus.

24 AbdulKadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 93
25 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 338
26 Hamzah Ahmad dan  Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia,

Surabaya, 1996, hlm. 401
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3) Pengertian perjanjian terlalu luas.

4) Tanpa menyebut tujuan.27

b. R. Setiawan mengatakan bahwa:

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas

karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas`karena

dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan

perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan ini perlu kiranya diadakan

perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan

yang bertujuan untuk menibulkan akibat hukum.

2) Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga

perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum,

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih. Tetapi dalam kenyataannya bahwa perjanjian iyu dibuat oleh

dua orang atau lebih.28

Mengingat kelemahan-kelemahan tersebut pengertian perjanjian yang

sekarang sesuai adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua subjek hukum

atau lebih yang saling mengikatkan diri disebut subjek hukum, karena tidak hanya

orang tapi juga badan hukum yang dapat melakukan perjanjian.

Dari pengertian perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka

suatu perjanjian itu dapat timbul dengan adanya kesepakatan (kata sepakat) dari

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni , Bandung, 1982, hlm. 77
28 Rudi Iskonjaya, “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Gayatri Indah Kentjana dan CV.

Etando Tama Mengenai Pembuatan Patok di Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hubungkan
dengan Buku III KUH Perdata”, Skripsi Universitas Islam Bandung, 2008, hlm. 26
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para pihak yang akan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian tersebut,

dalam melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, yaitu

diperlukan adanya kesepakatan untuk mengikatkan pada suatu perjanjian. Dalam

pasal 1314 menjelaskan mengenai macam-macam perjanjian, yaitu sebagai

berikut29 :

“Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban”.

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana

pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa

menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya hibah.

Selain terdapat dalam Pasal 1314 KUH Perdata, terdapat macam-macam

perjanjian yang lain, yaitu: sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok

kepada kedua belah pihak.

b. Perjanjian Khusus (benoemd) dan perjanjian umum (ombenoemd)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Maksudnya ialah bahwa perjanjian tersebut diberi nama oleh pembentuk

Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

29 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Op.Cit, hlm. 338
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Sedangkan perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam

KUH Perdata, tetapiterdapat dalam masyarakat.

c. Perjanjian Kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang

menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir

adalah perjanjian dimana pihak-pihak menyerahkan diri untuk melakukan

penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah sebuah perikatan yang

masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga

dapat ditagih pembayarannya. Perikatan mempunyai arti luas dari kata perjanjian

sebab perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah

suatu peristiwa hukum yang kongkrit.30 Disamping bentuk yang paling sederhana

itu, terdapat berbagai macam perikatan lain yaitu:

a. Perikatan Bersyarat (voorwaaedelijk)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada

suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak

terjadi. Suatu perjanjian yang demikian itu menguntungkan adanya suatu

perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan

(opschortende voorwaarde).

b. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan antara suatu bersyarat dengan suatu ketetapan waktu

ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau suatu peristiwa yang

belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah

30 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 128
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suatu hal yang pasti akan datang, meskipun belum dapat ditentukan

kapan datangnya.

c. Perikatan yang membolehkan memilih (alternatif)

Dalam perikatan ini mana suka si berhutang dibebaskan jika ia

menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam

perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima

sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.31

d. Perikatan ancaman hukum

Ancaman hukum adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan

dengan mana seorang atau jaminan pelaksanaan suatu perikatan

diwajibkan melakukan sesuatu, makala perikatan itu tidak dipenuhi.32

Sedangkan menurut Subekti macam-macam perjanjian adalah sebagai

berikut33 :

a. Perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak

yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang,

sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk  membayar harga

yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak

milik tersebut.

b. Tukar-menukar adalahsuatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikat

dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik

sebagai gantinya suatu barang lain.

31 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Op.Cit, hlm. 329
32 Ibid., hlm. 336
33 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 8
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c. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan

pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu

disanggupi pembayarannya.

d. Perjanjian untuk melalukan suatu jasa yaitu suatu pihak menghendaki pihak

satu dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana pihak

dua bersedia membayar upah.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian merupakan asas-asas umum (principle)

yangharus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, asas-asas

tersebutadalah34 :

a. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata consensus

yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut

Subekti asas consensus itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan

kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata

sepakat dari para pihak yang bersangkutan. Asas konsensualisme ini diatur dalam

Pasal 1338 (1). Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Konsensus antara pihak dapat

diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian

diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang

salah satunya menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal

1320 angka 1 KUH Perdata) Kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada

34 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 58
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pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau

menyetujuinya.

Oleh karena ituunsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur

pokok di samping unsurlain yang menentukan lahirnya perjanjian. Berlakunya

asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya

asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat

perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat

dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa

adalah Contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya

sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan

kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud,

atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang

diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it).

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada

umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak

dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul

diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak

dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian

riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan

dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan

perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu

tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).
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b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin

kekebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setiap orang boleh

mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur

dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan

kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi

para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk

perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338

ayat 1 KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan bahwa,

masyarakat diberi kebebasan untuk:

1) Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian

2) Mengadakan perjanjian dengan siapa saja

3) Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya

4) Menentukan peraturan hukum mana yang berlaku bagi peraturan

perjanjian yang dianutnya.

c. Asas Itikad Baik (in good faith)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan-

perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan

dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan

hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu

harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari

pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu
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kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar

terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak

harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan

dengan itikad baik.

Kewajiban itikad baik pada masa pra kontrak meliputi kewajiban untuk

meneliti (onderzoekplicht) dan kewajiban untuk memberitahukan danmenjelaskan

(mededelingsplicht). Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik

yang bersifat subjektif. Itikad yang bersifat subjektif ini digantungkan pada

kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak

kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan

dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk

meneliti fakta material tersebut.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda ini berkaitan

dengan akibat dari perjanjian. Arti dari pacta sunt servanda adalah bahwa

perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak

harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang

bagi yang membuatnya.

Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah

memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin
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pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 1338 KUH Perdata, yang

intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

diperbolehkan oleh undang-undang. Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan

para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang maka

undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik

atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang

dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

e. Asas Personalitas

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian

adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Dalam hal ini

seorang membuat suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian itu ia

memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang

diperjanjikan itu. Asas personalitas diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata,

menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut: Lagi pun

diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang

pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuatoleh seorang untuk dirinya

sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat

suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu,

tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga tersebut telah menyatakan

hendak mempergunakannya.
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4. Unsur-Unsur Perjanjian

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perjanjian karena kontrak

sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Dalam suatu perjanjian dikenal

tiga unsur, yaitu sebagai berikut35 :

a. Unsur Esensiali

Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

kontrak atau perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur

sesiali ini maka tidak ada perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harus

ada kesepakatan mengeni barang dan harga karena tanpa kesepakatan

mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian

tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang di

perjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-

undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak,

undang-undang yang mengaturnya dengan demikian unsur naturalia ini

merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti aada atau mengikat

para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam

kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjian bahwa apabila pihak

debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2% perbulan

35 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013, hlm. 32
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keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan

berturut-turut maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh

kreditor.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata meyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian

yang terdiri dari empat syarat, yaitu36 :

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan

bahwa kedua subyek mengadakan perjanjian ini harus bersepakat, setuju

atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di

adakan itu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki

oleh pihak yang lain. Mereke menghendaki sesuatu yang sama secara

timbal balik.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum

pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat

pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH

Perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat

suatu perjanjian37 :

1) Orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

36 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, Op.Cit, hlm, 339
37 Ibid., hlm. 341
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3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian

tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa

yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul

suatu perselisihan. Barang tersebit dalam perjanjian paling sedikit harus

ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada

ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan

oleh Undang-Undang.

d. Suatu sebab yang halal.

Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian

atau dorongan juwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak

diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada asasnya tidak

menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang

dicita-cirakan seseorang yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-

Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang

dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi

perjanjian itu sendiri.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi

mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak
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ada pelaksanaan dari pada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti,

perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.38

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan

perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum

antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada dua orang

atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang

lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi

dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu

b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu

c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Agar suatu perjanjian itu dapat terwujud maka dibutuhkan adanya

pelaksanaan dari para pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama

mengenai isi dalam perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memberikan petunjuk mengenai perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat

dilaksanakan secara riil. Petunjuk tersebut terdapat dalam pasal 1240 dan 1241.

Pasal-pasal ini meyebutkan bahwa perjanjian yang dapat dilaksanakan secara riil

adalah perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian-perjanjian untuk

berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian-perjanjian untuk

tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan).

38 Subekti, Op. Cit. Hlm. 1
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Pasal 1240 KUH Perdata menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak

berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur)

berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan

dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk

menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang yang telah dibuat tadi atas biaya si

berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi,

jika ada alasan untuk itu. Berikut urutan  kekuatan mengikatnya kontrak sebagai

berikut:

a. isi kontrak itu sendiri

b. kepatutan atau itikad baik

c. kebiasaan, dan

d. undang-undang.

7. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi

isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi

berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai

oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya

perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul

karenanya telah terlaksana. Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan

sebagai berikut :

a. ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian

b. undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
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c. para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan

terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir

d. adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian

e. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

f. tujuan perjanjian telah tercapai

g. adanya persetujuan para pihak.

B. Pengertian Istishna

1. Pengertian  Istishna

Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang

dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.39 Menurut Fatwa DSN

No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).40

Istishna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya buatan.

Menurut para ulama bay’  Istishna (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu

jenis khusus dari akad bay’ as-salam (jual beli salam). Pengertian bay’ Istishna

adalah akad jual beli barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi

dan pembayaran tertentu dimana barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak

tersedia di pasaran.41

39 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani,
Jakarta, 2001, hlm. 113

40 Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
41 Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”, Jurnal

Universitas Muhammadiyah, 2013, hlm. 212
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Al –Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang anatara dua pihak

lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih

dahulu. Istishna adalah akad penjualan antara al-Mustahni (pembeli) dan as-Shani

(produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad Istishna pembeli

menugasi produsen untuk membuat atau mengedakan al-Mashni (barang pesanan)

sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang

disepakati.42

Al-Istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/

pengrajin/ penerima pesanan (shani’) dengan pemesan (mustashni’) untuk

membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan

biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem

pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir.43

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang

atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istishna merupakan salah

satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang

merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.44

Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan

agar tukang atau ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus.

Dengan demikian, istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan,

42 Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, Putra media Nusantara, Surabaya,
2010, hlm. 100

43 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum
Syariah”, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, hlm.  3

44 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 96
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di mana spesifikasi dan harga barang di sepakati diawal, sedangkan pembayaran

dilakukan secara bertahap sesuati dengan kesepakatan.45

Istishna’ merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja

obyeknya yang diperjanjikan berupa manufaktur atau kontrak produksi. Istishna

didefinisikan dengan kontrak penjual dan kontrak pembeli dan pembuat barang.

Dalam kontrak ini pembuat barang (shani) menerima pesanan dari pembeli

(mustahni) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua

belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran yaitu dilakukan

dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.46

Bai’ al istishna’ atau biasa disebut dengan istishna’ merupakan kontrak

jual beli dalam bentu pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang diepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual

(pembuat). Dalam hal pembayaran, transaksi istishna dapat dilakukan di muka,

melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan

datang.47

2. Landasan Hukum Istishna

Akad Istishna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar’i di atas

petunjuk Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ di kalangan muslimin dan diatur dalam

undang-undang dan fatwa.

45 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 142

46 Siti Nur Cahyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan
Pelaksanaanya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”, Skripsi IAIN
Walisongo, 2010, hlm. 55

47 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, Akutansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 254
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a. Al-Qur’an

Pembiayaan istishna di atur di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

لِ  ُن ِمَن ٱۡلَمسِّۚ َذٰ ۡیطَٰ بَٰوْا َال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم ٱلَِّذي یَتََخبَّطُھُ ٱلشَّ َك ٱلَِّذیَن یَۡأُكلُوَن ٱلرِّ
ن ۥ  َمۡوِعظَٞة مِّ

ا 
لُِدوَن  ٢٧٥َخٰ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya”.48

Berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa hukum asal

setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan

dalam dalil yang kuat dan shahih.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam pembiayaan istishna’ yaitu:

ِ ص َكانَأََراَد أَْن یَْكتَُب إِلَى اْلَعَجِم فَقِیَل لَھُ إِنَّ اْلَعَجَم  َعْنأَنٍَس رضي هللا عنھ أَنَّ نَبِىَّ هللاَّ
ٍة.قَاَل:َكأَنِّى أَْنظُُر إِلَى بَیَاِضِھ فِى الَیَْقبَلُوَن إِالَّ ِكتَابًا َعلَْیِھ َخاتٌِم. فَاْصطَنََع َخاتًَما  ِمْنفِضَّ

یَِدِه. رواه مسلم

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat
kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja
non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau
pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas
menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau
putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

48 Departemen Agama., Op.Cit, hlm. 36
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c. Fatwa

Sedangkan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual beli

istishna yaitu Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000.49

1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.

2) Objek akad:

a) Ketentuan tentang pembayaran

(1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik

berupa uang,barang atau manfaat.

(2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

(3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b) Ketentuan tentang barang

(1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

(2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

(3) Penyerahannya dilakukan kemudian

(4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan

berdasarkan kesepakatan.

(5) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum

menerimanya.

(6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis

sesuai kesepakatan.

(7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih)

melanjutkan atau membatalkan akad.

49 Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
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3. Rukun dan Syarat Istishna

a. Rukun Istishna

Menurut pendapat Imam Syafi’i Antonio rukun transaksi istihna

meliputi:

1) Pemesan atau pembeli (mustashni’)

a) Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan.

b) Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

c) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan

kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan

atau membatalkan akad.

2) Pembuat atau penjual (shani’)

a) Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang

mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh

pemesan.

b) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis

sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan.

3) Barang atau objek (mashnu’)

a) Harus jelas ciri-cirinya .

b) Barang yang dipesan hendaknya varang yang biasa dijual

belikan secara pesanan pleh banyak orang.

c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

d) Penyerahannya dilakukan kemudian.
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e) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan

berdasarkan kesepakatan.

f) Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak

penjual.

4) Kesepakatan atau perjanjian (shighat ijab qabul)50

b. Syarat istishna

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum istishna ini

diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi

istishna ini perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai

berikut.

1) Kriteria objek akad harus jelas.

Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur al-

jahalah (sulit didefinisikan)yang dapat menjadikan akad ini batal.

2) Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Objek akad ini merupakan sesuatu ayang telah biasa dilakukan

masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.

3) Jangka waktu pesanan harus jelas.

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila

akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam

Abu Hnafiyah, akad ini berubah menjadi jual beli salam dan

berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli salam.51

4. Perbedaan Istishna dan Salam

50 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit, hlm 114
51 Fathurrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 144
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Sekalipun pada dasarnya akad istishna mirip dengan jual beli salam dari

sisi keberadannya sebagai bai’ al-ma’dun dan dibolehkan karena telah

memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.52

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Bai’ Salam dan Bai’ al-Istishna’

SUBJEK SALAM ISTISHNA ATURAN DAN
KETERANGAN

Pokok Kontrak Muslam fiih Mashnu’ Barang ditangguh dengan
spesifikasi

Harga Dibayar saat
kontrak

Bisa saat
kontrak, bisa
diangsur, bisa
kemudian hari

Cara penyelesaian pembayaran
merupakan perbedaan utama
antara salam dan istishna’

Sifat Kontrak Mengikat secara
asli (thabi’i)

Mengikat
secara ikutan
(thabi’i)

Salam mengikat semua pihak
sejak semula, sedangkan
istishna’ menjadi pengikat
untuk melindungi produsen
sehingga tidak ditinggalkan
begitu saja oleh konsumen
secara tidak bertanggung
jawab.

Sumber : Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. 2001

5. Skema Istishna’

1 Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan

2 Surat Penawaran

3 Terjadinya Kesepakatan

52 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit, hlm 116

Kesepakatan
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5 Perjanjian Pembiayaan

7 Bayar Secara Angsuran

4 Pemasaran Pembangunan Rumah

6 pembayaran 8 Serah terima Rumah

secara termin

Gambar 2.1 Skema Istishna

Keterangan Skema:

1. Calon Nasabah datang ke Bank Syariah mengajukan

pembiayaan untuk pembangunan atau kontruksi rumah tinggal.

Bank meminta calon nasabah melengkapi persyaratan

permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap,

selanjutnya Bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan.

2. Jika calon nasabah layak dibiayai, maka akan mengeluarkan

surat Persetujuan kepada calon nasabah (surat penawaran).

Calon nasabah melakukan negosiasi dengan bank. Jika terjadi

kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran

dan berjanji untuk melakukan transaksi istishna’ dengan Bank.

3. Calon nasabah dan bank melakukan perjanjian pembiayaan

berdasarkan prinsip istishna’ dalam rangka pembangunan atau

konstruksi rumah nasabah.

4. Bank menujuk kontraktor atau pemborong bangunan

berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian pembangunan rumah

Bank Syariah

Kontraktor

Nasabah
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untuk membangun rumah nasabah sesuai spesifikasi yang

ditentukan.

5. Bank membayar secara termin kepada kontraktor sesuai

progress penyelesaian pembangunan rumah.

6. Dalam hal disepakati pada awal akad, nasabah dapat menunjuk

Bank untuk melakukan monitoring dang pengawasan atas

penyelesaian bangunan rumah secara periodik. Atas upaya ini

Bank mendapatkan ujrah (fee) dari nasabah.

7. Bank melalui kontraktor (wakil) menyerahkan rumah yang telas

selesai kepada nasabah.

8. Nasabah menerima rumah dan membayar secara angsuran atau

bertahap sesuai jadwal yang disepakati.53

C. Pembuatan Kontruksi

1. Pengertian Konstruksi

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang

mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang

terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bidang jasa konstruksi diatur dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei

1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.

Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk

pembangun hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan

dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail, baik dalam

53 Fathurrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 150
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 itu sendiri maupun dalam peraturan

pemerintah sebagai peraturan pelaksananya.54

Hukum jasa konstruksi merupakan bidang hukum yang berstatus

perjanjian khusus multidimensi. Perjanjian khusus multidimensi diartikan sebagai

pedoman atau dapat juga menjadi payung terhadap berbagai undang-undang yang

terkaitUndang-undang yang terkait dimaksud mulai dari Undang-Undang

Lingkungan Hidup, Pertanahan, Tata Ruang, Pengangkutan Darat, Hak Kekayaan

Intelektual.

Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999 melingkupi tiga layanan jasa konstruksi, yaitu perencanaan pekerjaan

konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan

konstruksi. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan

jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,

elektrikal, dan/atau tata lingkungan. Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan

konstruksi dapat terdiri atas jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

serta pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan

dan hasil pekerjaan konstruksi. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangun;

perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi atau penyelenggaraan

pekerjaan terima jadi.55

Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau

badan usaha. Badan usaha dapat berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas

dan koperasi, selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma.

54 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, hlm 586

55 Ibid., hlm. 590
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Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang

dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT).56

Setiap perusahaan jasa konstruksi harus memiliki izin usaha bidang jasa

konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tempat domisilinya dan

berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Izin usaha diberikan kepada perusahaan

jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dan tanda

registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Konstruksi.

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang

dilakukan oleh konsultan perencana dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor

konstruksi yang merupakan manajer proyek/kepala proyek. Para pihak tersebut

bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh

mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan

lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi.  Transfer perintah tersebut

dilakukan oleh Pelaksana Lapangan.  Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga

diawasi oleh Konsultan Pengawas (Supervision Engineer). Suatu konstruksi

biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu.  Hal ini terkait dengan metode

penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang

akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi.  Sebuah jadwal perencanaan yang baik,

akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan,

dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik,

ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen

tender, dan lain sebagainya.

56 Ibid., hlm. 591
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Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan

hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau

pemilik  pekerjaa atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari penyedia

jasa lainnya.

Disisi lain muncul istilah pengguna jasa yaitu yang memberikan pekerjaan

yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi

pemerintah. Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah

satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan

atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk

membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan

penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan

keselamatan masyarakat pemakai atau pemanfaat bangunan tersebut, tertib

pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah

seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, dan lain sebagainya dan tidak

suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara

seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang, dan lain-

lain. Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen

lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun

konstruksi tersebut.
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Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa didasarkan atas

hukum dan dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja

konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum atara

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi.jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi

yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau

lembaga keuangan bukan bank.

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan

prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan

umum atau terbatas. Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh

pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai

suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban

harus memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi

serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Sebaliknya,

hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta

kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi, seperti halnya yang terdapat

dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

dalam perjanjian, tetapi juga untuk “segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Dengan

demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat di

dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu
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kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh

kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.57

2. Sejarah Jasa Konstruksi

Amat sangat mengagumkan bahwa dalam code hamurabi yang merupakan

kitab undang-undang yang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni yang

dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah ada diatur tentang kontrak

pemborongan dan konstruksi.58 Disana antara lain ditulis bahwa jika pihak

pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh

danmenimpa anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong

tersebut juga harus dihukum mati. Jadi yang berlaku disini adalah nyawa dibayar

dengan nyawa, darah dibayar dengan darah, anak dibayar dengan anak. Dengan

demikian sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua

peradaban manusia.

Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi dua

kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. Kategori

hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan

di nusantara mampu membangun maha karya yang luar bisa menakjubkannya

seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng dan candi-candi

yang lainnya beserta bangunan-bangunan lain di kepulauan nusantara. Sepintas

memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan

57 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 39
58 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 65.
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tetapi ketika pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar

sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum.59

3. Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi berlandaskan padaasas kejujuran dan keadilan, manfaat,

keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan

keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Asas Kejujuran

dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam

penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi

berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Asas Manfaat mengandung

pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan

berlandaskan pada prinsip−prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan

tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

danbagi kepentingan nasional. Asas keserasian mengandung pengertian harmoni

dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan

produkyang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin

terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.

Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk

menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, kesempatan kerja pada

59 Munir Fuadi, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
hlm. 1
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penyedia jasa. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan

berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang

dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya

transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan

para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak

dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat

dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. Asas Kemitraan

mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka,

bersifat timbal balik, dan sinergis. Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung

pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan

lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi

dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

4. Jenis Usaha Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi,usaha

pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yangmasing−masing

dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas

konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian

dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan

dokumen kontrak kerja konstruksi.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian
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dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir

hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan

jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan

konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil

konstruksi.

5. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang

bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku

terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang−Undang Hukum Pidana. Jika dipilih upaya

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau

para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar

pengadilan dapat ditempuh untuk masalah−masalah yang timbul dalam kegiatan

pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi

kegagalan bangunan.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat menggunakan jasa pihak

ketiga, yang disepakati oleh para pihak. Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak

kerja konstruksi para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka

dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian

sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu

sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam
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kontrak kerja konstruksi. Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah

sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang

ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang−undangan yang

berlaku. Jasa pihak ketiga yang dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa

lembaga yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau

penilai ahli. Pihak ketiga dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat

jasa konstruksi.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Asindo Tech

1. Sejarah PT Asindo Tech

PT Asindo Tech berdiri pada 22 April 2010 yang terletak di daerah

Lampung. Perusahaan ini didirikan oleh kakak beradik Djun Fo dan Fidrianto.

Alamat Perusahaan Jln. Raya Beranti No. 1020 Dusun Sukarame 1, Desa

Haduyang Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan– Lampung.

Pada awal beridirnya perusahaan ini didirikan dengan modal yang sangat

minim. Dengan hanya memiliki enam karyawan untuk menyelesaikan pesanan

kecil yang pertama. Dimana PT Asindo Tech ini hanya dapat menyewa sebidang

tanah di daerah Branti, di mana karyawan bekerja di bawah naungan pohon-pohon

jati dan wadah yang digunakan sebagai kantor dan gudang. Lalu seiring

berjalannya waktu perusahaan ini mendapatkan tiga projek pesanan yang hanya

dikerjakan oleh 20 orang karyawan saja.

Sedangkan pada masa sekarang, perusahaan PT. Asindo Tech memiliki

karyawan sebanyak 154 orang. Pendidikan karyawan di PT. Asindo Tech

bervariasi mulai dari S1, D3, SLTA, dan SLTP. Perusahaan ini bergerak dibidang

konstruksi dan pabrikasi. Pada saat ini perusahaan menjalani pemasarannya hanya

dengan cara manual dan hanya daerah sekitar saja yang mengetahui perusahaan

ini, dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, PT. Asindo Tech ingin

mencoba memperluas pemasarannya, maka dibutuhkan media untuk memasarkan

jasa dan produknya dengan cara membangun website pada perusahaan ini,
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sehingga dapat menyajikan informasi dari PT. Asindo Tech untuk para pelanggan

dan calon pelanggannya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

PT. Asindo Tech menjadi salah satu leader perusahaan engineering dan jasa

konstruksi yang akan berperan kuat di market domestic maupun global. Menjadi

yang paling dapat diandalkan, terkemuka dan disukai perusahaan EPC untuk agro-

industri. Kami berkeyakinan setiap kepuasan pelanggan adalah asset dan target

kami untuk memuaskan setiap pelanggan yang berjalan bersama kami.76

b. Misi

Menyediakan satu-satunya solusi untuk industri pati dan energi terbarukan.

Terus meningkatkan efisiensi dalam agro-industri (minyak sawit, sagu, gula dan

lainnya). Kami berkeyakinan semuanya mungkin dengan usaha yang tepat dan

dedikasi yang kuat, kami yakin dapat mencapai tujuan kami, dengan :

1) Percaya dan transparan.

2) Mengembangkan ide inovatif untuk pengembangan bisnis.

3) Berpikir dan bertindak excellence.

4) Team work.

5) Fasilitas design dan detail engineering yang dilengkapi dengan

software design terkini.

6) Research dan development untuk solusi inovatif.

Quality control yang tepat.

76 Profil PT Asindo Tech, hlm. 6
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7) Stuktur organisasi yang flexibel dan adaptif.

8) Pengembangan dan upgrade berkesinambungan terhadap sumber daya

manusia, produk, dan proses.

9) Sales dan service yang berkomitment.

10) Expansi dan collaborasi.77

c. Nilai PT Asindo Tech

1) Berorientasi pelanggan, menepatkan pelanggan pertama adalah hal yang

penting untuk pertumbuhan bisnis kami.

2) People as an Asset (orang sebagai aset), kami mendirikan budaya

kolaboratif melalui hubungan yang kuat, komunikasi dan kerja sama

melalui semua tingkat perusahaan kami.

3) Semangat untuk menang, semangat untuk menang dapat menciptakan

fokus dan mendorong untuk maju.

4) Teamwork, bekerja dengan tim meningkatkan efisiensi proyek, yang

dapat berkualitas tinggi dalam hal mempromosikan keluaran.

5) Innovation, inovasi menciptakan peluang besar bagi kami yang dapat

mendorong pertumbuhan bagi bisnis kami.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu perusahaan di gambarkan dalam suatu bagan

organisasi yang merupakan diagram dan memperlihatkan interaksi, tugas dan

tanggung jawab masing-masing karyawan. Pada struktur organisasi terkandung

77 Ibid, hlm. 6
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alur perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung

jawabkan oleh masing-masing karyawan atau berbagai kegiatan.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan penjelasan tugas dan wewenang dari struktur

organisasi PT Asindo Tech:

a. Direksi

Tugas utama dari direksi di dalam PT Asindo Tech, yaitu:

1) Menentukan usaha sebagai pemimpin umum dalam mengelola

perusahaan.

Direksi

DJUN FO

Manager

PUJIANSYAH

Manager
Personal

RASYID

Direktur

FIDRIANTO

ManagerManager
Pemasar

VINI NUR

Manager
Pabrik

HARIYADI

ADM dan
Gudang

SEFTIANA

Divisi Divisi Divisi Divisi Divisi Divisi
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2) Memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap

pengembangan perusahaan secara keseluruhan.

3) Menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dan melakukan

penjadwalan seluruh kegiatan di PT Asindo Tech.

b. Direktur

Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di PT Asindo Tech

yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai

dengan maksud dan tujuan di PT Asindo Tech, kebijakan yang tepat dalam

menjalankan perusahaan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas. Atas kerugian yang terjadi di dalam PT Asindo Tech, direktur

dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata. Tugas yang dilakukan oleh

direktur adalah:

1) Menetapkan prosedur kegiatan perusahaan ditiap-tiap manager untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan perusahaan.

2) Menetapkan tujuan dari tiap-tiap manager yang ada.

3) Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari manager secara

periodik dan pertanggung jawabannya.

4) Mengadakan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian karyawan

beserta gajinya.

5) Menetapkan kewajiban operasional perusahaan untuk jangka pendek.

c. Manager

Tugas seorang manager adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai

macam variabel (karakteristik, budaya, dan pendidikan) kedalam suatu tujuan
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organisasi yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian.

Mekanisme yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pengarahan yang mencakup pembuatan keputusan dan kebijaksanaan.

2) Rancangan organisasi dan pekerjaan.

3) Seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan.

4) Sistem komunikasi dan pengendalian.

5) Sistem reward.

d. Manager Personalia

1) Perngorganisasian, perencanaan program dan pengendalian Unit

Personalia.

2) Flow Process Administrasi seluruh kegiatan Personalia.

3) Proses dan Prosedur Rekrutmen: searching, interview, test and

selection.

4) Remuneration Management: struktur dan skala gaji, basic salary,

allowance, incentive dan overtime.

5) System penilaian kinerja karyawan

6) Seluruh perizinan ketenaga kerjaan

7) Promosi, mutasi dan demosi serta PHK.

8) Handling karyawan tetap, kontrak dan harian serta PKL.

9) Perjalanan dinas dalam/luar negeri serta fasilitasnya.

10) Training dan evaluasi.

11) Medical, hospital, asuransi dan dana pensiun karyawan.

12) Benefit dan fasilitas lainnya.
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13) System penyediaan data karyawan, surat-surat serta form administrasi

kegiatan personalia.

14) Buat dan pastikan system dokumentasinya yang efektif.

15) Buat system pelaporan seluruh kegiatan personalia.

e. Manager Pemasaran

1) Menetapkan prosedur operasional informasi yang lebih efisien.

2) Melaporkan hasil kerja kepada direktur secara berkala.

3) Bertanggungjawab penuh tentang fungai dan tugas sebagai kepala

bagian pemasaran secara berkala kepada direktur.

f. Manager Pabrik

1) Bertanggung jawab kepada direktur perusahaan langsung.

2) Melakukan konsultasi berkala supaya tercapai keselarasan

pelaksanaan tugas.

3) Bersama-sama dengan bagian lain untuk mengantisipasi dan

mengatasi berbagai persoalan produksi.

4) Mengarahkan setiap bagian yang di tunjuk oleh direktur perusahaan.

5) Bersama-sama dengan supervisor menangani masalah pabrik.

g. ADM dan Gudang

Bagian ini akan mengencek semua administrasi dan transaksi berhubungan

dengan jalannya perusahaan. Bagian ini terdiri dari :

1) CMT bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pihak

Outsourcing.

2) Accounting bertugas untuk melakukan membukukan transaksi yang

terjadi.
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3) Kasir bertugas untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran

uang harian.

h. Divisi Regional

1) Mengelola aset untuk menjalakan bisnis secara benar sesuai arah

perusahaan.

2) Menyepakati target kinerja dengan direksi.

3) Beroperasi sebagai badan usaha yang memeberi keuntungan kepada

pemilik modal.

4) Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang ditetapkan oleh Kantor

Pusat.

5) Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemilik

modal, calon penanam modal dan pemangku kepentingan.

B. Proyek Konstruksi di PT Asindo Tech

Di dalam PT asindo Tech terdapat beberapa jenis proyek konstruksi yang

biasa mereka kerjakan yaitu:

1. Integrated Zero Waste Technology (teknologi limbah terpadu)

Kami memiliki keahlian dan kemampuan eksekusi dalam pelayanan

Engineering, Procurement and Contruction (EPC) untuk tapioka dan pabrik

pengolahan pati sagu. Di setiap layanan EPC untuk tapioka dan proyek

pengolahan pati sagu, kita mengadopsi teknologi zero waste (limbah) terpadu,

yang memberikan konstribusi untuk industri ramah lingkungan.

Teknologi tidak hanya dapat menjaga lingkungan disekitar lokasi

operasional bersih dan terlindungi dengan baik, tetapi juga sangat efisien dalam
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proses produksi karena pengeluaran ekstra pada penanganan sampah yang tidak

perlu. Selain manfaat lingkungan, tapioca dan industri pengolahan tepung (sagu)

berkonstribusi terhadap ketahanan pangan sangat diinginkan.
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2. Asindo Renewable Energy (ARE)

ARE didirikan pada tahun 2013 untuk fokus pada pengembangan

teknologi limbah air yang berasal dari pabrik pengolahan agro-industru, seperti

tapioka, kelapa sawit dan pabrik sagu menjadi energi yang dapat digunakan

sebagai tenaga listrik dan bioler. Untuk memastikan standar kualitas tinggi,

Asindo Tech bekerjasama dengan organik yang berbasis di Inggris yang memiliki

tahun pengalaman dalam menangani limbah menjadi energi.

a. Mengubah cost menjadi keuntungan.

Fasilitas biogas, dibangun sebagai bagian dari pabrik pengolahan tepung

tapioka, telah terbukti berhasil. Bekerja sama dengan organik berbasis di Inggris,

Asindo Tech membangun pabrik biogas untuk tepung tapioka pabrik pengolahan

milik PT Tedco Agri Makmur.

Tahap pertama pengobatan limbah mengubahnya menjadi tenaga listrik,

dengan kapasitas potensi 3 MW itu dibangun pada 2013 dan selesai pada 2014.

Saat ini, menghasilkan 2 MW tenaga listrik, dikonsumsi oleh pabrik pengolahan

tepung tapioka, tabungan 80 % tenaga listrik sekitar Rp 8 miliar per tahun.Tahap

kedua dari pengolahan limbah akan mengubah sampah menjadi panas untuk

digunakan sebagai pengering.

b. Tanaman Biogas Kendari, Sulawesi

Di kendari, Sulawesi Tenggara, Asindo Tech mengembangkan makanan

baru dan pharchematical kelas tapioka pabrik tepung tapioka untuk pabrik gula,

PG Gorontalo dimiliki oleh PT Cipta Agung Manis. Proyek termasuk
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pembangunan pembangkit listrik biogas (menghasilkan listrik), pabrik biogas

memiliki kapasitas potensi 5 MW.

Tanaman akan mengkonsumsi daya listrik 3 MW yang dihasilkan dari

konversi sampah dan 2 MW reaming akan digunakan sebagai panas untuk

memenuhi kebutuhan pengeringan. Tanaman ini dibangun sejak tahun 2015 dan

selesai 2016.

c. Sistem Biogas Pome di Sampit, Kalimantan

Asindo Tech saat ini juga mengembangkan fasilitas biogas untuk

pabrik kelapa sawit limbah (POME) tanaman atau POME sistem biogas

pembakaran untuk boiler burner untuk PT SMART Tbk (Sinar Mas

Group) di Sampit, Central Kalimantan. Pabrik biogas memiliki kapasitas 2

MW yang dapat digunakan daya listrik dan boiler. Tanaman ini dibangun

pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2016.



64

Gambar 2.4 Skema pemrosesan dari ARE

Proses Mengurangi dan Mengisi

Biogas Boiler Oil Thermal

Proses Lapisan Penutup

Perancangan Pemasangan
Pipa Distribusi

Gas Engine

Menyerap Air

Laguna Tertutup
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Penjelasan dari skema ARE, yaitu:

a. Proses mengurangi dan mengisi, menggali tanah dan membuat tanggul

dengan teknik khusus dan mengacu pada laporan uji tanah untuk

memenuhi efisiensi tinngi dan standar keselamatan.

b. Proses lapisan penutup semua, bawah dan lereng laguna daerah untuk

menghindari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh lingkage

dengan menggunakan teknik lapisan khusus dengan drainase dan sistem

vertilasi.

c. Perancangan pemasangan pipa distribusi untuk menciptakan sistem

distribusi pakan air limbah terus menerus dan seluruh dengan

pencampuran efek dan menghindari pengendapan padat, yang menjamin

proses yang efisien.

d. Menyerap air ke laguna baris untuk membuat proses yang mudah untuk

menutupi laguna.

e. Laguna tertutup, mencakup semua bidang laguna dan kunci dengan sistem

khusus untuk memastikan laguna tinggal pada posisi tertutup, dengan

standar operasi keamanan yang tinngi.

f. Bio Scrubber: biogas pertama memasuki bio scrubber untuk mengurangi

tingkat H25/ sulfida asam untuk mengangkifkan penggunaan baik Gas

Engine untuk daya listrik atau Biogas Boiler Oil Thermal sebelum Gas

Engine dan Biogas Boiler Oil Thermal.

g. Biogas Boiler Oil Thermal menghasilkan panas untuk proses pengeringan

dengan peralatan biogas untuk mengurangi biaya pengolahan.



66

h. Gas Engine (mesin gas) menghasilkan listrik dari biogas untuk mendukung

seluruh listrik untuk proses produksi.

C. Perjanjian di PT. Asindo Tech

Berkat keahlian yang ditingkatkan, PT. Asindo Tech telah

mengembangkan pengalaman dan kemampuan eksekusi dalam proyek-proyek

energi terbaru di daerah agro-industri. Kinerja yang luar biasa dari mitra PT.

Asindo Tech adalah buktinya dari komitmen kami untuk keunggulan dalam

kualitas dan pelayanan.

PT. Asindo Tech mempunyai 19 client atau konsumen, yang terbagi

dalam 6 pelayanan yaitu78 :

Pelayanan Client atau Konsumen

Tapioka Perusahaan Cargill, Kapal Api, TedCo Agri, Tapioka Bangun

Makmur, PT. CAM PG Gorontalo Group dan BPPT.

Sago Perhutani, Barata Indonesia, Sampoerna Agro dan ANJ Agri.

Sugar Gulaku, GMP, dan PT. PSMI.

Palm Oil SMART agribusiness and food, PT. Perkebunan Mitra Ogan,

Sampoerna Agro dan RNI.

Pineapple Pinneapple Company

Ethanol Indonesia Ethanol Industri

Sumber : Wawancara dengan Rasyid, Manager Personal PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan

Pada saat ini di Kendari, Sulawesi Tenggara, PT. Asindo Tech sedang

mengembangkan makanan baru dan pharchematical kelas tapioka pabrik tepung

78 Wawancara dengan Rasyid, Manager Personal PT. Asindo Tech Natar Lampung
Selatan, 14 Oktober 2016.
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tapioka untuk pabrik gula, PG Gorontalo dimiliki oleh PT Cipta Agung Manis.

Proyek termasuk pembangunan pembangkit listrik biogas (menghasilkan listrik).

Pabrik biogas memiliki kapasitas potensi 5 MW. Tanaman akan mengkonsumsi

daya listrik 3 MW yang dihasilkan dari konversi sampah dan 2 MW reaming akan

digunakan sebagai panas untuk memenuhi kebutuhan pengeringan.Tanaman ini

dibangun sejak tahun 2015 dan selesai tahun 2016.

Selain itu juga, PT. Asindo Tech juga sedang mengembangkan fasilitas

biogas untuk pabrik kelapa sawit limbah (POME) tanaman atau POME sistem

biogas pembakaran untuk boiler burner untuk PT SMART Tbk (Sinar Mas Group)

di Sampit, Klimantan Tengah.Pabrik biogas memiliki kapasitas 2 MW yang dapat

digunakan daya listrik dan boiler yang dapat diperkirakan selesai pada akhir tahun

2016.

Dalam kerjasamanya PT Asindo Tech melakukan perjanjian dengan client,

yang perjanjiannya memiliki beberapa kriteria yaitu Harga, Syarat Pembayaran,

Waktu Pengiriman, Pengecualian, dan Jaminan.

a. Syarat Pembayaran

Pada harga, dalam perjanjian harga yang ditawarkan harus sesuai dengan

kontrak, lalu melalui syarat pembayaran ada 4 hal utama dalam hal pembayaran

yaitu:

1) 50% mulai dari nilai kontrak yang harus dibayar tunai pada saat tanda

tangan kontrak.

2) 40% dari nilai kontrak yang harus dibayar ketika mesin siap untuk

pengiriman atau sebelum pengiriman.
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3) 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan setelah melakukan tes dan

mendapat komisi.

4) 5% dari nilai kontrak yang harus dibayar 6 bulan setelah mendapat

komisi.

5) Semua pembayaran harus dibayar melalui transfer ke rekening PT.

Asindo Tech Natar, Lampung Selatan.

b. Waktu Pengiriman

Waktu pengiriman dihitung dari tanggal mulai berlaku kontrak sampai

dengan ditempat pengiriman client kira-kira 10 bulan. Kontrak akan berlaku

apabila semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1) Penandatanganan kontrak.

2) Penerimaan uang muka.

3) Penerimaan semua izin yang diperlukan dinegara ereksi untuk

pelaksanaan kontrak.

c. Pengecualian

Tidak termasuk dalam harga kami semua dilayani dan persediaan tidak

secara khusus disebutkan, terutama tetapi tidak boleh terbatas pada:

1) Mengizinkan pembangunan pabrik.

2) Keamanan lingkungan.

3) Asuransi untuk ereksi dan komisi.

4) Pajak dan beacukai.

5) Memperoleh penduduk dan bekerja izin untuk personil asing.

6) Asuransi pengangkutan.

d. Jaminan
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Pemasok akan memberikan pelanggan garansi mekanik untuk peralatan

dan juga akan lebih memantapkan kapasitas pabrik, kualitas akhir produksi.

Garansi mekanik harus 6 bulan setelah star-up(mesin di tes) dari sistem.

D. Pelanggan Proyek Konstruksi di PT. Asindo Tech

Tahun Karyawan Pelanggan Proyek Kecil Proyek Besar Total Proyek
2010 20 2 4 - 4
2011 40 4 10 - 10
2012 78 5 15 1 16
2013 96 9 20 1 21
2014 114 14 26 2 28
2015 154 19 34 2 36

Sumber: Data primer PT Asindo Tech diolah tahun 2016.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pelanggan pada PT. Asindo Tech

Natar, Lampung Selatan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.79 Namun

jika dilihat dari dari banyaknya proyek yang dibuat di PT. Asindo Tech pada

tahun 2014 adalah 28 dan pada tahun 2015 adalah 36, artinya dari tahun 2014-

2015 jumlah proyek yang dibuat pada PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan

mengalami peningkatan sebanyak 8 proyek atau sebesar 28,5%.

E. Prosedur Kerja Sama PT.  Asindo Tech

1. Perusahaan / lembaga instansi mengajukan permohonan kerjasama

melakukan pembangunan (kerja sama jasa konstruksi).

2. PT. Asindo Tech melakukan perjanjian kerja sama, diantaranya:

a. Proyek yang akan dilakukan oleh PT. Asindo Tech.

b. Melakukan kesepakatan proyek mengenai hal-hal seperti :

79 Wawancara dengan Vini Nur Aisyah, Manager  Pemasaran PT. Asindo Tech Natar
Lampung Selatan, 14 Oktober 2016.
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1) Tempat

2) Waktu dan pelaksanaan

3) Prosedur pembayaran, diantaranya:

a) Pembayaran awal 50%

b) Pembayaran kedua 40%

c) Pembayaran ketiga 5%

d) Pembayaran keempast 5% (pelunasan)

3. Pelunasan dilakukan setelah proyek yang dilakukan PT Asindo Tech

selesai.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Yang Diterapkan Oleh PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan

Dalam dunia perekonomian dan teknologi yang semakin maju, hal ini

mendorong dunia usaha yang kini menjadi semakin berkembang dikehidupan

sehari-hari berbagai macam cara dilakukan oleh pihak pebisnis untuk memajukan

usahanya. Demikian juga dengan PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan.

PT Asindo Tech yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

jasa konstruksi pembangunan Integrated Zero Waste Technology (teknologi

limbah terpadu) dan Asindo Renewable Energy (ARE) yang merupakan

pengembangan teknologi limbah air yang berasal dari pabrik pengolahan agro-

industru, seperti tapioka, kelapa sawit dan pabrik sagu menjadi energi yang dapat

digunakan sebagai tenaga listrik dan bioler. Kedua usaha tersebut mempunyai

peran yang penting dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan dalam

dunia industri. Perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang konstruksi ini

merupakan perusahaan yang menggunakan sistem pembayaran bertahap dengan

setoran awal atau uang muka.

Berdasarkan gambaran tersebut, jelas usaha jasa konstruksi sebagai salah

satu usaha yang memiliki tingkat risiko yang cukup besar ini membuat PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan mempunyai kebijakan perusahaan tersendiri

dalam menjalankan kontrak kerjasama dengan mitra usahanya yaitu pembayaran

50% diawal yang diterapkan oleh PT. Asindo Tech kemudian sisa pembayaran
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dilakukan diakhir ketika kontrak kerja sama telah selesai dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. 50% mulai dari nilai kontrak yang harus dibayar tunai pada saat tanda

tangan kontrak.

2. 40% dari nilai kontrak yang harus dibayar ketika mesin siap untuk

pengiriman atau sebelum pengiriman.

3. 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan setelah melakukan tes dan

mendapat komisi.

4. 5% dari nilai kontrak yang harus dibayar 6 bulan setelah mendapat

komisi. Semua pembayaran harus dibayar melalui transfer ke rekening

PT. Asindo Tech Natar, Lampung Selatan.80

Hal ini diterapkan oleh perusahaan guna mengantisipasi tingkat risiko

yang cukup besar ketika kerjasama sedang berlangsung. Tidak hanya mengenai

mekanisme pembayaran saja, perusahaan juga memiliki ketentuan mengenai

waktu pengerjaan dan jaminan bagi costumer yang bekerjasama dengan

perusahaan.

Waktu persiapan untuk menjalankan proyek yang lakukan oleh perusahaan

kira-kira 10 bulan. Kontrak akan berlaku apabila semua kondisi berikut terpenuhi,

yaitu :

1. Penanda tanganan kontrak.

2. Penerimaan uang muka.

3. Penerimaan semua izin yang diperlukan dinegara ereksi untuk

80 Wawancara dengan Rasyid, Manager Personal PT. Asindo Tech Natar Lampung
Selatan, tanggal 6 November 2016.
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pelaksanaan kontrak.81

Tidak termasuk dalam harga dan waktu persiapan perusahaan juga akan

memberikan costumer garansi mekanik untuk peralatan dan juga akan lebih

memantapkan kapasitas pabrik, kualitas akhir produksi. Garansi mekanik yang

diberikan perusahaan berlaku 6 bulan setelah star-up (mesin di tes) dari sistem.

Usaha dengan penuh risiko yang dijalankan oleh PT. Asindo Tech tidak

membuat perusahaan lantas menjadi tidak yakin untuk menjalankan usahanya.

Dangan memperhatikan dan memprioritaskan kualitas serta kepuasan dari

costemur membuat perusahaan yang didirikan sejak tahun 2010 ini bertahan

hingga kini.

Adanya hambatan yang dimiliki PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan

diantaranya seperti client yang tidak menyelesaikan pembayaran kontrak sampai

akhir, maupun keterlambatan dalam pembayaran kepada PT. Asindo Tech Natar

Lampung Selatan. Sebagai contoh terdapat konsumen yang telat membayar dari

jangka waktu yang mereka tetapkan yaitu 10 bulan mulai dari berlakunya kontrak,

maka dengan ketentuan tersebut PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan

memberikan denda sebesar 10% dari biaya konstruksi yang mereka sepakati.

81 Ibid.
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B. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Yang Diterapkan Oleh PT.

Asindo Tech Natar Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sejatinya hubungan manusia dan manusia memang telah diatur oleh Allah

SWT jauh dari sebelum manusia itu lahir kedunia, begitu pula dengan dunia usaha

yang kini menjadi salah satu bahkan sebagian besar manusia menjalankan aktifitas

bisnis untuk mencari nafkah dan mempertahankan hidup. Perdagangan yang telah

ada sejak zaman Rasulullah SAW yang hingga kini terus menjadi salah satu pintu

mencari rizki bagi manusia.

Pembayaran dengan sistem angsuran merupakan salah satu pilihan

mekanisme dalam menjalankan usaha didunia bisnis untuk memajukan dan

berdaya saing dalam pasar bisnis. Hal ini dibenarkan secara Islam dengan syarat

dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

ٓأَیُّھَا ٱلَّ  ِم إِالَّ َما یُۡتلَٰى َعلَۡیُكۡم َغۡیَر ُمِحلِّ یَٰ ۡیِد ِذیَن َءاَمنُٓوْا أَۡوفُوْا بِٱۡلُعقُوِدۚ أُِحلَّۡت لَُكم بَِھیَمةُ ٱۡألَۡنَعٰ ي ٱلصَّ
١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1).82

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana

seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.83 Perusahaan PT.

Asindo Tech adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan konstruksi.

Pada tahap pembuatan perjanjian yang digunakan adalah perjanjian dengan cara

82 Departmen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung, 2000,
hlm. 84

83 Syafi’i Rahmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 54
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memesan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dengan mekanisme

pembayaran 50% diawal sebagai modal utama untuk menjalakan akad yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. Asindo Tech dan konsumen

yang menggunakan jasa perusahaan, kemudian setelah selesai pekerjaan yang

dilakukan barulah pembayaran dilunasi oleh pihak konsumen.84 Berdasarkan pada

mekanisme yang diterapkan oleh PT. Asindo Tech hal ini sejalan dengan

perjanjian atau akad Ishtishna.

Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang

dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.85 Al-Istishna adalah

akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan

(shani’) dengan pemesan (mustashni’) untuk membuat suatu produk barang

dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi

tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di

muka, di tengah atau di akhir.86

Pelaksanaan perjanjian pada Pembuatan Proyek Konstruksi, hal ini terlihat

sangat sesuai dengan skema pada perjanjian Istishna, dimana calon costumer

datang ke PT. Asindo Tech mengajukan pembiayaan untuk pembangunan atau

kontruksi, kemudian PT. Asindo Tech meminta calon nasabah melengkapi

persyaratan permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya

PT. Asindo Tech melakukan analisa kelayakan pembiayaan pada calon costemer.

84 Wawancara dengan Vini Nur Aisyah, Manager  Pemasaran PT. Asindo Tech Natar
Lampung Selatan, tanggal 6 November 2016.

85 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani,
Jakarta, 2001, hlm. 113

86 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum
Syariah”, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, hlm.  3
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Jika calon costumer layak dibiayai, maka pihak perusahaan akan

mengeluarkan surat persetujuan bagi calon costumer atau surat penawaran

kerjasama. Disinilah calon costumer melakukan negosiasi dengan PT. Asindo

Tech. Setelah keduanya melakukan negosiasi tawar-menawar mengenai kontrak

yang akan dijalankan dan mendapatkan kesepakatan diantara dua belah pihak,

calon costumer menandatangani surat penawaran dan berjanji untuk melakukan

transaksi istishna’ dengan PT. Asindo Tech.

Calon Costumer dan PT. Asindo Tech melakukan perjanjian pembiayaan

berdasarkan prinsip istishna’ dalam rangka pembangunan atau konstruksi. PT.

Asindo Tech sebagai pihak kontraktor atau pemborong bangunan berdasarkan

kontrak kerja atau perjanjian pembangunan untuk membangun  sesuai spesifikasi

yang ditentukan.

PT. Asindo Tech membuat pesanan sesuai progress penyelesaian

pembangunan. Dalam hal disepakati pada awal akad, Costumer dapat menunjuk

PT. Asindo Tech untuk melakukan monitoring dang pengawasan atas

penyelesaian. PT. Asindo Tech sebagai kontraktor (wakil) menyerahkan

bangunan  yang telah selesai kepada Costumer. Costumer menerima bangunan

dan membayar secara angsuran atau bertahap sesuai jadwal yang disepakati.87

PT. Asindo Tech tidak hanya mekanisme pejanjian kerjasamanya yang

sesuai dengan ajaran Islam yaitu akad Istishna, namun mekanisme pembayaran

yang diterapkan oleh perusahaan juga berdasarkan hasil observasi dan wawancara

yang peneliti lakukan dalam proses penelitian perusahaan juga menerapkan

mekanisme pembayaran dengan pembayaran secara berangsur. Pembayaran

87 Ibid.



77

diawali dengan uang muka sebesar 50% dari seluruh jumlah dana yang akan

dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Kemudian sisa dari

dana yang telah dibayarkan diawal oleh costumer dapat dibayar pada angsuran

kedua, ketiga dan seterusnya hingga pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Asindo

Tech selesai dijalankan.

PT. Asindo Tech telah menerapkan akad Istishna yaitu dengan adanya jual

beli antara PT. Asindo Tech dan bekerja sama dengan 19 client atau konsumen,

yang terbagi dalam 6 pelayanan yaitu Tapioca (Perusahaan Cargill, Kapal Api,

TedCo agri, Tapioka Bangun Makmur, PT. CAM PG Gorontalo Group, dan

BPPT), Sago (Perhutani, Barata Indonesia, Sampoerna Agro dan ANJ Agri),

Sugar (Gulaku, GMP dan  PT. PSMI), Palm Oil (SMART agribusiness and food,

PT. Perkebunan Mitra Ogan, Sampoerna Agro dan RNI), Pineapple (Pineapple

Company), dan Ethanol (Indonesia Ethanol Industry) deangan cara  melakukan

transaksi dengan tanda tangan kontrak persetujuan yang 50% dibayarkan di awal.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada PT. Asindo

Tech dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diterapkan PT. Asindo Tech dengan

cara perusahaan/lembaga instansi mengajukan permohonan kerjasama kepada

PT. Asindo Tech untuk pembangunan (kerja sama jasa konstruksi) dengan

melakukan kesepakatan proyek mengenai hal-hal seperti tempat, waktu dan

pelaksanaan, prosedur pembayaran, diantaranya Pembayaran awal 50%,

Pembayaran kedua 40%, Pembayaran ketiga 5%, Pembayaran keempat 5%

(pelunasan), Pelunasan dilakukan setelah proyek yang dilakukan PT Asindo

Tech selesai.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Asindo Tech berdasarkan pada hasil

penelitian penerapan perjanjian kerjasama yang diterapkan oleh perusahaan

telah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam hal ini terlihat dari proses

perjanjian kerjasama yang diterapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan

akad Istishna yaitu kontrak penjualan anatara pembeli dan pembuat barang

menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai dengan spesifikasi yang

telah disepakati mulai dari proses pengajuan kerjasama, proses pembayaran

yang dilakukan secara berangsur hingga pembayaran dilunasi saat proses

penyelesaian akad kerjasama (proses pembangunan konstruksi selesai).
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat dikemukakan

penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Asindo Tech sebaiknya mempertahankan penerapan prosedur

kerjasama yang telah ada saat ini guna mempertahankan eksistensi

perusahaan dalam dunia bisnis agar dapat berdaya saing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya.

2. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau literatur bagi

peneliti selanjutnya  dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat

memperluas bahasan mengenai akad-akad perjanjian kerjasama yang

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam dunia bisnis guna memperluas

ilmu pengetahuan.
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