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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia
1
 dibentuk berdasarkan 

konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 

Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan 

negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama 

lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan 

utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari 

pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam 

                                                
1 Lihat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu ―Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial …‖. 
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bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak 

bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan 

berdasarkan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan 

berdasarkan hukum adalah diaturnya mengenai pemanfaatan asset Negara 

berupa tanah. 

Tanah memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia 

sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. 

Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, 

sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.
2
 Terdapat beberapa 

perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh sesama yang berkaitan dengan 

tanah, perbuatan hukum tersebut diantaranya adalah melalui perjanjian 

kerjasama. 

Dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis, yaitu hubungan kerjasama 

diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat 

penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri 

tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.
3
 Kerjasama 

dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan 

memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama 

guna mencapai kepentingan mereka tersebut.
4
 Kerja sama bisnis adalah suatu 

usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu 

                                                
2 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Universitas 

Trisakti, 2007), hlm. 3. 
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 

728. 
4 Ibid. 
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tujuan bersama.
5
 Salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang dapat 

dilakukan oleh pemerintahan adalah perjanjian build operate transfer yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, build operate transfer (bangun guna serah) adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 

waktu. Tujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah menambah 

pemasukan daerah/negara dengan memberdayakan sumber daya alam yang 

ada di daerahnya dengan membangun fasilitas-fasilitas umum demi 

kepantingan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 229 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, diatur tentang jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga 

puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan perjanjian tersebut hanya 

berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. 

Permasalahan timbul ketika perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah 

                                                
5 Ibid. 
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dengan swasta yang berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun yang artinya 

perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 229 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut terjadi dalam kasus 

perjanjian bangun guna serah antara Pemerintah dengan PT XYZ. 

Dalam kasus tersebut, antara Pemerintah yang diwakili oleh BPGBK 

(Badan Pengelolaan Gelanggang Bung Karno), telah melakukan 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan 

Menara Olahraga Senayan dengan PT XYZ. Berdasarkan Pasal 2 perjanjian 

tersebut, PT XYZ diberikan kuasa dalam pelaksanaan pembangunan, 

pengoperasian dan pengelolaan bangunan tersebut dengan pihak lain. 

Kompensasi atas pemanfaatan asset Pemerintah tersebut, maka pihak 

PT XYZ memberikan royalti, yaitu:
6
 

1. Tahun I sampai dengan tahun XV sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus 

juta rupiah); 

2. Tahun XVI sampai dengan tahun XXV sebesar Rp. 600.000.000, 00 (enam 

ratus juta rupiah); 

3. Tahun XXVI sampai dengan tahun XXXV sebesar Rp. 800.000.000, 00 

(delapan ratus juta rupiah); 

Jangka waktu perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 

adalah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berdasarkan ayat (4), PT XYZ memiliki 

prioritas untuk melakukan kerjasama kembali dengan Badan Pengelola 

                                                
6 Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Menara Olahraga Senayan 

antara Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan PT XYZ. 
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Gelanggang Olahraga Bung Karno. Namun demikian, berdasarkan data yang 

Penulis peroleh, diketahui bahwa terdapat satu pusat perbelanjaan dan 

perkantoran yang keuntungannya bisa mencapai Rp 9 trilyun per tahun, 

namun setorannya ke BLU tidak seberapa.
7
 

Hal yang berbeda terjadi pada manfaat yang diberikan dalam perjanjian 

build operate transfer (bangun guna serah) antara Pemerintah Daerah dengan 

pihak swasta yang disebutkan dalam penelitian tesis oleh Ima Oktorina, 

mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana 

Universitas Diponegoro Semarang 2010 dengan judul penelitian Kajian 

Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And Transfer 

(BOT) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pembangunan 

Sentral Pasar Raya Padang).  

Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pelaksanaan kerja sama 

pananaman modal antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Cahaya 

Sumbar Raya sebagai perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan. 

Kerja sama dituangkan dalam kontrak kerja sama yang berisikan hak dan 

kewajiban para pihak. Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Buku III tentang perikatan. Pemerintah Kota Padang 

melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan dan 

pengosongan lahan tersebut, sedangkan Pihak PT Cahaya Sumbar Raya 

melakukan kewajibannya berupa pembangunan gedung (build) dan 

                                                
7 http://arsip.gatra.com/2015-02-07/majalah/artikel.php?pil=23&id=158613., diakses pada 

tanggal 24 Agustus 2018. 
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dimanfaatkan selama 25 tahun (Operate). Setelah jangka waktu berakhir 

gedung dan pengelolaanya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang. 

Selama masa pemanfaatan berlangsung pihak swasta dapat mengambil 

manfaat ekonomi dari pengelolaan gedung. Hak dari Pemerintah Kota Padang 

yaitu dari pajak dan retribusi, pemanfaatan beberapa bagian gedung dan 

mendapatkan gedung dan pengelolaannya setelah perjanjian berakhir. Secara 

umum proses pelaksanaan perjanjian berjalan lancar, namun tidak terlepas 

dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya. 

Pada penelitian lainnya terkait dengan perjanjian build operate transfer 

(bangun guna serah) antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta juga 

dilakukan oleh Efda Elfitri, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 

2017 dengan judul penelitian Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perjanjian BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan 

Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta). Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa penerapan asas proporsional dalam penyelesaian 

sengketa perjanjian BOT (Build Operate and Transfer) antara Pemerintah 

Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya tentang pembangunan dan 

pengelolaan Terminal Penumpang tipe A Giwangan semestinya tidak 

menyertakan klausula mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata. Sebagai 

salah satu pihak, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak sepatutnya menafsirkan 

dan membatalkan perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap wanprestasi 

yang dilakukan PT Perwita Karya tanpa melalui proses peradilan. 
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Berdasarkan 2 (dua) penelitian di atas, maka terlihat bahwa apabila 

perjanjian build operate transfer (bangun guna serah) antara Pemerintah 

Daerah dengan pihak swasta dijalankan dengan baik sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh Ima Oktorina, maka perjanjian build operate transfer 

(bangun guna serah) dapat memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah 

Daerah. Namun demikian, apabila perjanjian build operate transfer (bangun 

guna serah) tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan sengketa 

hukum sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Efda Elfitri. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara 

mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul 

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASPEK KERAHASIAAN 

PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BANGUN GUNA 

SERAH) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA 

BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perjanjian build operate transfer (bangun guna serah) dalam 

hukum perdata di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi perjanjian build operate transfer antara 

pemerintah dan swasta, khususnya kepastian hukum aspek kerahasiaan 

berdasarkan hukum perdata di Indonesia? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perjanjian build 

operate transfer (bangun guna serah) dalam hukum perdata di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perjanjian build operate 

transfer antara pemerintah dan swasta, khususnya kepastian hukum aspek 

kerahasiaan berdasarkan hukum perdata di Indonesia. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian 

ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum bisnis, 

khususnya implementasi perjanjian build operate transfer (bangun guna 

serah) antara Pemerintah dengan pihak swasta. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

masukan bagi para praktisi hukum dalam melakukan analisis terhadap kasus-

kasus tentang perjanjian build operate transfer (bangun guna serah) antara 

Pemerintah dengan pihak swasta. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi uraian mengenai Negara Kesejahteraan, Teori Sistem 

Hukum, Kepastian Hukum, dan Perjanjian Build Operate Transfer. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Berisi uraian mengenai Metode Penelitian, Tipe Penelitian, 

Objek/Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Analisis 

yang terdiri dari Pendekatan/Instrumen Analisis dan Analisis yang 

Digunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berisi analisis permasalahan terhadap pengaturan mengenai 

perjanjian build operate transfer (bangun guna serah) dalam hukum 

perdata di Indonesia, dan implementasi perjanjian build operate 

transfer antara pemerintah dan swasta, khususnya kepastian hukum 

aspek kerahasiaan berdasarkan hukum perdata di Indonesia. 

BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 




