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BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai azas, di mana azas keseimbangan merupakan azas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula  kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 
Agus Yudha Hernoko dalam pidato guru besarnya mengatakan azas keseimbangan lebih abstrak pemahamannya dibandingkan azas proporsionalitas. Untuk memudahkan pemahaman antara kedua azas tersebut dapat ditelusuri melalui makna leksikal, pendapat para sarjana, karakteristik maupun daya kerjanya. Agus Yudha Hernoko, Keseimbangan versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan), Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak, tanggal 1 Mei 2010 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Hal 13 Interpretasi mengenai makna dan daya kerja asas keseimbangan  tersebut yaitu: 
	 Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan konraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
Kedua, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut. 

Ketiga, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses;
 Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
 Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (ceteris paribus). Ibid, Hal 14
Bahwa keberadaan keseimbangan dalam sebuah kontrak sangat diperlukan. Sebab akhir-akhir ini banyak bermunculan tipe kontrak kerjasama kontruksi dan pemborongan, yang umumnya disesuaikan dengan sistem pembiayaannya. Banyaknya corak ragam tersebut merupakan hasil kreasi para pelakudalam bisnis kontruksi sebagai tuntutan dari perkembangan bisnis konstruksi itu sendiri. Produk-produk baru di bidang kontrak konstruksi tersebut ada yang merupakan kombinasi dari beberapa pola tradisional, namun banyak pula yang merupakan benar-benar produk yang baru. Kiranya tipe kontrak konstruksi seperti Build Operate Transfer (BOT) Mahmudi, "Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektifitas Pelayanan Publik", Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 9 No. 1, JANUARI 2007, hlm 59. itu benar-benar merupakan model atau tipe kontrak yang masih belum banyak dikenal dalam masyarakat . 
Secara Definisi Build and transfer yang merupakan sistem pembiayaan dapat dipergunakan dalam proses pengembangan infrastruktur sektor swasta atau yang disebut dengan sistem pengembangan infrastruktur. Dalam makalah yang disampaikan dalam National Planing Commision Nepal, Singa Durbar menjelaskan bahwa: Singa Durbar,  National Planing Commision, Kathmandu,  2000, hal. 1.
“Any one of the following systems (here after called Infrastructure Development system) can be adopted in the process of infrastructure development from the private sector : Build, operate and transfer ; Build own and operate; Build own, operateand transfer ;Build, own, operate and sell; Build ,Transfer and operate; Lease in develop and operate ; Rehabilitate, operate and Transfers.”

Build and transfer atau design build adalah bentuk desain bangun antara pemerintah (daerah) dengan swasta untuk melakukan desain dan membangun fasilitas sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan pemerintah (daerah) dan ketika fasilitas layanan telah jadi, fasilitas itu diserahkan kepada pemerintah dan menjadi milik pemerintah. Zainal Asikin, Perjanjian Build And Transfer Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur (Studi di Nusa Tenggara Barat), Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 3 September 2012
Build and transfer dan lembaga lainnya seperti build operate and transfer merupakan fasilitas swasta resmi yang pertama kali diterapkan di Turki pada tahun 1984 sebagai bagian dari program privatisasi dalam pengembangan infrastruktur untuk negara-negara Asia, privatisasi tersebut menjelma dalam bentuk keterlibatan swasta yang melayani kontrak dengan pemerintah. Hal teresebut terungkap dalam The Role of Build Operate Transfer in Promoting RES project, sebagai berikut :
“At the some time, Asia was experiencing an economic boom that opened the doors for new forms of project delivery, based on the principle of privatization. Ernis and Pham (1994) refer to privatization as a process in which the delivery of goods and services, usually administered by the government, is shifted to the private sector. Privatization can be divided in to primarily three areas: the selling of governmental holding, the subcontracting of government services to private undertakers, and the subcontracting of financing and developing publict facilities”. Europen Comission (Directorate General for Energy and Transport) Contract No. NNE52002/52: OPET CHP/DH cluster: The role of Build Operate Transfer in Promoting RES project, Desember 2003, hal. 16
	
Berdasarkan promoting RES project mengakibatkan beberapa negara memberlakukan privatisasi pada tiga bidang diantaranya penjualan holding pemerintah, subkontrak layanan pemerintah kepada perusahan swasta, dan subkontrak pembiayaan dan pengembangan fasilitas masyarakat. 
Tipe kontrak konstruksi BOT secara garis besar merupakan model kontrak yang melibatkan dua pihak yakni pengguna jasa, pada umumnya pemerintah, dan penyedia jasa yakni pihak swasta. Pengguna jasa memberikan kewenangan kepada penyedia jasa untuk membangun infrastruktur dan mengoperasikannya selama waktu tertentu (disebut juga masa konsesi) dan penyedia jasa akan menyerahkan kepada pengguna jasa infrastruktur tersebut bila masa konsesi telah habis. Pola Kontrak BOT ini akhir-akhir banyak digunakan terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu Hadi Adha, Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Swasta, Hal. 549
Beberapa persoalan hukum kontrak terutama build and transfer yang menjadi kajian ini semakin terlihat adanya penomena hukum yang menyelimuti aspek hukum dari build and transfer, yaitu adanya suatu kekaburan hukum dan kekosongan norma, karena berbagai aspek yang mengatur build and transfer belum diatur secara khusus, akibatnya praktik praktik kemitraan dan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah (daerah) dalam membuat perjanjian build and transfer cenderung menimbulkan persoalan hukum. Fenomena hukum di Indonesia yang masih tertinggal, bukan saja pada sektor perjanjian (kontrak), bahkan pada sektor lainnya pun memerlukan pembaruan. A Endeshaw menyatakan:
“The persisting ignorance of developing countries, including Indonesia policy makers and so called experts in Indonesia that the forms and scope of IP need to be congruent with the level and type of cultural, social economic and technological substructure within a society has left them prey to transplant of law and rules that meet the requirements of the most industrially developed nations.” A.Endeshaw, “Intellectual Property and the WIPO Development Agenda”, Journal of Information Law and Technology, Special Issue, No,1, June, 2007, hal 15

Maka pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindari. Namun tidak dapat juga dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Maka perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, dengan swasta menjadi suatu hal yang biasa. Lalu Hadi Adha, Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Swasta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011, hal. 549
Kemitraan publik (pemerintah) dan swasta pada tingkat yang tertinggi yaitu swastanisasi atau lebih dikenal sebagai privatisasi seringkali dipercaya membawa efisiensi dalam alokasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan namun juga seringkali membawa masalah karena sulitnya mempertemukan dua kepentingan yang berbeda antara pemerintah yang menonjolkan kesejahteraan masyarakat dan swasta yang lebih mencari keuntungan. Privatisasi juga seringkali menghadapi kendala penolakan masyarakat yang mungkin disebabkan kurangnya pemahaman masyaraka terhadap privatisasi yang sebenarnya dan kurang terbukanya privatisasi tersebut. Achmad Sobirin, "Privatisasi: Implikasinya Terhadap Perubahan Prilaku Karyawan dan Budaya Organisasi, Jurnal Siasat Bisnis", Edisi Khusus Sumber Daya MAnusia, Tahun 2005 , hal 28.
Sebagaimana diketahui kemitraan yang dijalin pemerintah dengan pihak swasta dalambentuk kontrak kerjasama merupakan sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak.Hal yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Sepanjang kontrak tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka kontrak itu sah menurut hukum Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu perikatan yang timbul dari Undang-Undang saja, sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang juga sebagai akibat dari perbuatan orang. Hal ini diuraikan dalam Pasal 1353 KUHPer  menjeleskan bahwa undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang yakni yang terbit dari perbuatan halal atau dibolehkan dan yang terbit dari perbuatan melanggar hukum .
Ketentuan di atas menggarisbawahi bahwa perjanjian antar dua pihak bersifat privat. Untuk itulah jika pemerintah melakukan hubungan kontraktual walaupun di dalamnya selalu membawa nuansa bagian hukum berdasarkan hukum privat dan hukum publik, namun perjanjian yang dibuatnya termasuk dalam ranah privat. Di mana secara harfiah Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang yang mana menjanjikan suatu hal tertentu. Perjanjian juga merupakan sumber terpenting melahirkan perikatan. Bahkan hampir semua perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi terdapat beberapa perikatan yang lahir dari undang-undang.
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Sudikno mertokusumo, Mengenai Hukum,(Yogyakarta:Liberty,1998), hal,97 sedangkan para sarjana hukum, serta pakar hukum perdata Abdul Kadir Muhamamd juga memberikan ulasasn serta kritikan terhadap perjanjian, karena mengandung kelemahan. Hal itu dilihat dari:
	Hanya mengikat satu pihak saja, 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 itu “saling mengikatkan  diri”, 
	Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus, “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming) tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”. 
	Pengertian perjanjian terlalu luas, perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja

Tanpa menyebut tujuan, Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga  pihak - pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan,(Bandung:Alumni,1982),hal.78
Oleh karena itu oleh Yudi Kristiana mengatakan kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, untuk itulah jika terjadi permasalahan dalam hukum maka hukumlah yang harus diperbaiki. Yudi Kristiana, “Ketika Hukum Tidak lagi Otentik”, Jurnal Supremasi Hukum, Jakarta: Universitas Sahid, Vol IV No.1, Oct-Maret 2011,hal. 7. Bahwa berdasarkan persoalan di atas maka penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji permasalahan yang muncul melalui aspek teoritis maupun praktis sehingga dapat dijadikan oleh pengambil kebijakan.
Perumusan Masalah 
Sehubungan dengan  permasalahan yang timbul akibat dari ketidakpastiannya serta ketidakseimbangannya sebuah kontrak build operate transfer. maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 
	Bagaimana Keseimbangan Kedudukan Para pihak dalam Kontrak Build Operate Transfer pada Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang, PT Citra Gading Asritama dan Koperasi Pedagang Pasar?

Bagaimana Akibat hukum yang Muncul pada Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang, PT Citra Gading Asritama dan Koperasi Pedagang Pasar dalam Kontrak Build Operate Transfer ?
Bagaimana Perbandingan Build Operate Transfer (BOT)  Pada Pasar Terpadu Dinoyo Malang Dengan Daerah Lain?

Tujuan Penelitian 
Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisanMuslan Abdurrahman, Sosiologi dan metode penelitian hukum, (Malang: Umm Pers, 2009), hlm. 120, berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
	Untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak build operate transfer pada perjanjian kerjasama Pemkot Malang dan PT Citra Gading Asritama
Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum muncul perjanjian kerjaasama Pemkot Malang dan PT Citra Gading Asritama dalam kontrak build operate transfer.

Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan build operate transfer (BOT) pada Pasar Terpadu Kota Malang dan daerah lain. 

Manfaat Penelitian 
Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, antara lain: 
	Manfaat Teoritis

Mengembangkan pemahaman teoritis mengenai kontrak build operate transfer bidang pasar, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum dalam kontrak, khususnya terhadap keseimbangan kedudukan para pihak dalam sebuah kontrak build operate transfer bidang pasar
	Manfaat Praktis

Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi mengenai aspek keseimbangan para pihak dalam kotrak build operate transfer bidang pasar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap kontrak yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan swasta.
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Syarat penting dalam penelitian hukum adalah adanya kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam kerangka teori sebagai suatu sistem aneka theore’ma atau ajaran. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet 7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal, 6
Kerangka Konseptual 
Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam  penelitian normatif maupun empiris. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:UI Press, 1984.), hal 124 
Istilah – istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Keseimbangan, menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan keadaan seimbang, di mana keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan. kbbi.web.id/imbang, diakses tanggal 3 September 2017 Pada sebuah kontrak kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Irmiawanfridlis, irmiawanfridlis.blogspot.co.id/2012/10/asas-keseimbangan-dalam-hukum-perjanjian.html, diakses tanggal 3 September 2017
Kedudukan, menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, dan status. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengartikan Kedudukan (status) adalah sebagai tempat atau posisi  seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan  orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok - kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar  lagi. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,  Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta:Kencana, 2004),  hal 156
Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Dalam sebuah perjanjian, maka para pihak yaitu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. 
Perjanjian Kerjasama yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal1313 KUH Perdata).Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (Black’s LawDictionary). Menurut Subekti,”suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal. 36 Sedangkan J.Van Dunne menyebutkan perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain. Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu. Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 45
Build Operate Transfer (BOT) adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai gantinya kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu.
Pasar Terpadu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi yang disatukan atau digabung dalam suatu tempat yang berisi segala bentuk dan jenis perdagangan. 
Kerangka Teoritik 
Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang memaparkan mengenai masalah-masalah yang diteliti lebih lanjut. Sehingga sebelum membahas fungsi dan kerangka teori tersebut sebaiknya harus dimengerti dulu mengenai apa arti teori sesungguhnya. Teori adalah hasil karya cipta pikiran dan bersifat percobaan (trial) atau terkaan (conjencture). Sulistyowanto Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 23. Menurut Bintaro Tjokromijoyo dan Mustifa Adidjoyo, teori juga dapat diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka pikir (frame of thingking) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut. Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustifa Adidjoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998), hlm. 12. Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Khuzdaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 41. Kerangka teoritis atau teori memiliki kegunaan:
	Untuk lebih mempertajam fakta yang akan diuji kebenarannya,

Mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi,
Teori biasanya merupakan ihtiar dari hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang akan diteliti,
Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta-fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut muncul lagi pada masa mendatang, dan
Teori membentuk petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.
Penjelasan dari berbagai probelematika yang timbul dalam tesis ini dikaji dan dianlisis menggunakan beberapa teori, diantaranya yaitu: 
Teori Keadilan dalam berkontrak 
Jhons Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah:
“Nama bagi kelas-kelas aturan moral yang menyeroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntutan hidup apa pun yang lain. keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.
Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadlian merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang  baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan yaitu: H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua (Depok, PT Rajagrafindo, 2015),Hal. 26
“kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam polayang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (distributive justice), keadilan bertaat (Legal Justice), dan keadilan komutatif (komutative justice)”
Keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikatikan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks. Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “nichomachean ethics” artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain. keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, Justicia consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality” prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2010),hal 48
Upianus, menggambarkan keadilan sebagai justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Thomas Aquinas, dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:
	Hubungan antara individu (ordo partium ad partes)

Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (ordo totius ad partes)
Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (ordo partium ad totum)
Menurut Thomas Aquinas keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (acceptio personarum) dan keluruhannya (dignitas). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatuhan (equity) tidak tercapai semata mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan jga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Ada dua bentuk kesamaan yaitu:
	Kesamaan proporsional (acqualitas proportionis)

Kesamaan kuantitas atau jumlah (acqualitas quantitas)
Thomas Aquinas menyatakan bahwa penghormatan terhadap perso dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (praeter proportionem dignitas ipsius). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus diarahakn pada pengakuan terhadap kepatutan (equity), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Hal 49
Menurut Rawls, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai fairness, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang membuat akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (Right Based Weight) daripada atas dasar manfaat (good based weight). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness. 
Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Ibid, Hal, 55 Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas – asas keadilan yang dipilih bersama dengan benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. 
Kontrak, menurut John Rawls juga, merupakan tindakan tertentu atas subjek hubungan manusia yang akan menjadi landasan dalam menentukan kebenaran. Sebagai kebajikan utama manusia, keadilan tidak dapat diganggu gugat karena kepentingan keduanya bagi tujuan mulia manusia. John Rawls, mengemukakakn keadilan sebagai fairness sejalan dengan keadilan berkontrak, di mana doktrin kontrak menegakkan batas-batas tertentu terhadap konsepsi barang yang berasal dari prioritas keadilan di atas konsepsi efisiensi dan kebebeasan pada umumnya. Pemikiran tersebut sejalan dengan asas perjanjian berupa konsensualisme. Dengan adanya asas ini, pada dasarnya, para pihak menyandarkan pelaksanaan perjanjian setelah sebelumnya terjadi kesepakatan mengenai hal – hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Wiwoho, Keadilan Berkontrak, (Jakarta: Penaku, 2017), hal.30  
Dalam hukum kontrak dikenal beberapa teori yang menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi, sehingga saat itu pula kontrak mulai berlaku, ada beberapa teori:  Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta:Percetakan Pohon Cahaya,2011),  hal 81
	Teori penerimaan (ontvangsthreorie), Hoge raad berpendapat persetujuan terjadi apabila pihak yang menawarkan telah menerima jawaban dari pihak yang ditawari

Teori pernyataan (uitingstheorie), menurut teori ini  persetujuan terjadi pada saat pihak yang menrima tawaran mengeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran.
Teori pengiriman (verzendtheorie), selanjutnya menurut teori pengiriman persetujuan terjadi pada pihak yang menerima tawaran sudah mengirimkan berita penerimaan tawaran.
Teori pengetahun (vernemingstheorie), persetujuan dapat terjadi menurut para sarjana dalam teori ini, bila pihak yang menawarkan mengetahui tawarannya diterima.
Teori pengetahuan yang diobyektifkan (Geobjectiverade vernemingstheorie, menurut teori ini bahwa pihak mengirim penawaran secara akal sehat menganggap bahwa yang ditawari itu telah mengetahui atau membaca surat dari pihak yang menawarkan.
Teori kepercayaan (vertrouwnstheorie), dengan adanya tawaran, apakah betul-betul dapat menimbulkan kepercayaan pada penerima
Teori kehendak (wilstheorie), teori ini merupakan teori yang dianggap paling terdahulu yang menekankan pada faktor kehendak, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan.
Azas Keseimbangan Dalam berkontrak
Azas merupakan unsur yuridis dalam sistem hukum sehingga identik dengan prinsip atau sebagai bentuk permulaan yang dijadikan sumber atau pokok, dasar, sebab, atau pangkal dalam menjelaskan sesuatu atau memberikan pemahaman mengenai suatu pernyataan hukum, aturan, atau kebenaran. Menurut Muhadi, sebagaiamana dikutip Muhammad Syarifuddin, azas hukum bukanlah norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih kongkrit artinya azas hukum dirumuskan secara abstrak dan umum harus dikonkretisasikan menjadi hukum yang dikongkritkan dalam praktik. Muhammad Syarifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), (Jakarta:Mandar maju, 2012), Hal.63
Pemahaman makan azas keseimbangan ditelusuri dari pendapat para sarjana, antara lain: Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta, Serta Ahmadi, secara umum memberika makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan ganguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Agus Yudha Hernoko, op.cit, hal. 79
Asas keseimbangan menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaaan seimbang. Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilfan, keterpaksaan, atau penipuan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanaakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.   Wiwoho, Keadilan Berkontrak,hal. 164
Herlien Budiono membagi dua dasar pokok dalam  azas keseimbangan, diantaranya yaitu: Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia), (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 304-306
Pertama, azas keseimbangan sebagai azas etikal, sebagaiaman dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks studi ini “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelabagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. 
Kedua, azas keseimbangan sebagai azas yuridikal, azas-azas hukum tidak hanya bermanfaat untuk memecahkan masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan dimaksud. Azas-azas tersebut sangat penting sangat penting peranannya dalam menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidak pernah dapat secara lengkap melingkupi semua masalah yang mungkin muncul;”tidak saja tatkala menghadapi kasus-kasus menghadapi penerapan aturan pada umunya ‘pada umumnya’ azas akan turut berperan, sekalipun hanya untuk sekedar menegaskan kembali makna yang terkait atau diberikan pada aturan tersebut.
Adapun karakteristik asas keseimbangan dalam berkontrak: Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia), hal. 317-320
	Pengharapan yang objektif

Syarat “keseimbangan” sebagai “tujuan keempat” dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi materiil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian yang dari sudut subtansi atau maksud dan tujuannya ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum batal demi hukum (nietig) dan pada prinsipnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang; jelas bahwa kepatutan sosial tidak terwujud melalui prjanjian demikian. Azas keseimbangan dilandasarkan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya haru memunculkan pengalihan kekayaan secara absah.

	Kesetaraan para pihak 

Dalam perjanjian timbal balik kualitas dari prestasi yang diperjanjikan timbal balik ditempatkan dalam konteks penilaian subjektif secara bertimbal balik akan dijustifikasi oleh tertib umum. Kendatipun demikian, perjanjian harus segera “ditolak”, seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian bertimbal balik ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. 
Teori Perlindungan hukum dalam Kontrak 
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis.
Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah  memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang  dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Satjipto Raharjo, IlmuHukum ,(Bandung:PT.CitraAdityaBakti,2000), hal. 69
Maria Theresia Geme dalam bukunya Salim Hs mengartikan perlindungan hukum adalah berakitan dengan tindaka negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Depok, PT Rajagrafindo, 2015),Hal. 262
Teori ini juga mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan perlindungan hukum meliputi adanya wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum. 
Secara teoritis juga bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu, perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Phillipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987)hal.29.

Pertama, perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan azas freis ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 
Kedua, perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua bahan, yaitu:
	Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan 

Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi .
Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi menjadi tiga macama, yang meliputi: H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,hal. 267
Public interest (kepentingan umum)
Sosial interest (kepentingan masyarakat), dan 
Private interest (kepentingan individual)
Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnyaSoerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta,UI Press, 1996),  Cetakan Ketiga, hlm. 43.. 
Menurut Soetandyo WignjosoebrotoBambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42., penelitian hukum dibagi menjadi :
Penelitian Doktrinal, yang terdiri dari :
a.	Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
b.	Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
c.	Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut sebagai Socio Legal Research.
Sementara itu, Abdulkadir MuhamadAbdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102 menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan mengikatnya suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.
Berpedoman pada pendapat para pakar tersebut di atas, maka penelitian tesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) dan pelaksanaan dari penelitian teisi ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :
Metode Pendekatan 
Sesuai dengan karakteristik dan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian tentang keseimbangan kedudukan para pihak pada perjanjian kerjasama (studi kontrak bot pemkot malang dan pt citra gading asritama tentang pembangunan kawasan pasar terpadu) ini menggunakan beberapa metode pendekatan. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa dalam penelitian normatif dapat digunakan beberapa model pendekatan yaitu : 
Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 
Pendekatan Konsep (conceptual approach) 
Pendekatan Analitis (analytical approach) 
Pendekatan Perbandingan (comparative approach) 
Pendekatan Historis (historical approach) 
Pendekatan Filsafat (philosophical approach) 
	Pendekatan Kasus (case approach) Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet.1, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 246
       Mengacu pada pendapat pakar di atas, maka metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini yaitu : 
	Pendekatan undang-undang (statute approach), digunakan untuk melakukan penelusuran, inventarisasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan hukum positip maupun instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Kontrak build operate transfer.

Pendekatan Konsep (conceptual approach), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. doktrin maupun pandangan digunakan untuk melihat doktrin hukum dari para pemikir. 
Pendekatan kasus (case approach), adalah pendekatan dengan melakukan pelacakan disertai analisis hukum terhadap berbagai kontrak BOT bidang pasar yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama dan Pemkot Malang
	Pendekatan Perbandingan (comparative approach), adalah pendekatan dengan melakukan perbandingan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama dan daerah lainnya. 
Spesifikasi Penelitian 

       Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm.10
Sumber Bahan Hukum
       Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12 Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :
	Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan Kontrak BOT bidang Pasar 
	Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan pustaka hasil penelitian dan karya ilmiah serta pendapat para sarjana yang dapat diperoleh dari buku teks, dan jurnal - jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.
Metode Pengumpulan Bahan Hukum

       	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan (kuisioner). Ibid, hlm. 51 Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis.
Analisis Bahan Hukum
	Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kontrak BOT bidang pasar, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada, apakah saling berhubungan satu sama lain.
Orisinalitas Penelitian 
Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sekarang
No
Peneliti/Penulis
Judul penelitian
Hasil Penelitian
Teori hukum yang digunakan
1
Ima Oktorina
Kajian tentang kerja sama pembiayaan dengan sistem
Build operate and transfer (bot) dalam
Revitalisasi pasar tradisional
(studi kasus pada pembangunan sentral pasar raya padang)
-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama build operate and transfer (BOT) dalam merevitalisasi Pasar
Raya Padang
- proses pelaksanaan kerja sama build operate and transfer (BOT) dalam merevitalisasi Pasar Raya Padang
- Kendala-kendala yang dialami dalam kerja sama build operate and transfer (BOT) dalam merevitalisasi Pasar Raya padang
1. Teori keadilan Berkontrak 
2. Asas Keseimbangan dalam berkontrak 
3. Teori perlindungan Hukum dalam berkontrak 
2
Soleh
Pelaksanaan pembangunan fasilitas umumdengan kontrak bangun serah guna / 
 Build operate transfer ( bot)
Di pemerintah daerahkabupaten pekalongan
- pelaksanaan perjanjian Bangun Serah Guna/ Build Operate and Transfer (BOT) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebelum dan sesudah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan
fasilitas umum dengan Kotrak Bangun Serah Guna/ Build Operate
and Transfer (BOT) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
1. Teori keadilan Berkontrak 
2. Asas Keseimbangan dalam berkontrak 
3. Teori perlindungan Hukum dalam berkontrak
3
Iwan Erar Joesoef
Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Di Indonesi
-Peran KPS model BOT Sejak dikeluarkannya UU NO. 38/2004 dan peraturan pelaksanaannya dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia
-Kebijakan KPS model kontrak BOT Sejak dikeluarkannya UU NO. 38/2004 dan peraturan pelaksanaannya merupakan kebijakan yang tepat bagi pengembang jalan tol di Indonesia..
-kendala dalam praktik penerapan KPS model kontrak BOT untuk pembangunan infrastruktur jalan tol yang dilakukan investor swasta di Indonesia dan alternative penyelesaian sengketanya.
1. Teori keadilan Berkontrak 
2. Asas Keseimbangan dalam berkontrak 
3. Teori perlindungan Hukum dalam berkontrak

































BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Munculnya Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia 
Dengan mengutip Adam Smith (1727-1790) “Society gains when mencompete to better their position”, kelahiran dan perkembangan kontrak konsesi dengan model skema pembiayaan BOT (kontrak konsesi BOT) dicoba dijelaskan oleh C. Walker dan A. J. Smith sebagai berikut: C. Walker and A. J. Smith, ed., Privatized Infrastructure: the Build Operate Transfer
approach (London: Thomas Telford Publications, 1999), pendahuluan dan 1-11.
	Sejarah, dalam tahun 1709 mencatat revolusi industri mulai saat Abraham Darby pertama kali melebur iron dengan coke. Urbanisasi dan kebutuhan infrastruktur mengalir dan kemudian secara individu dibiayai dan dibangun infrastruktur seperti the canals, turnpikes dan railroads di Eropa kemudian di Amerika, Cina dan Jepang.

Akhir tahun 1700-an, pendapatan pajak untuk kesejahteraan terbangkit dari revolusi industri sehingga Pemerintah mulai mampu secara langsung mendanai infrastruktur, namun pada hal-hal yang khusus dan besar digunakan konsesi atau franchise.
Konsep konsesi tersebut kemudian dikembangkan di Perancis (kemudian melebar ke Spanyol, Itali, Belgia dan Jerman) pada pertengahan tahun 1800-an, hasilnya seperti, terusan Suez (Suez Canal) sepanjang 195 kilometer yang dibuka untuk navigasi internasional pada tanggal 17 November 1869 dengan konsesi selama 99 tahun.
Antara akhir tahun 1800-an dan 1970-an negara-negara industri mendanai infrastruktur baru dengan sumber keuangan negara dan pinjaman negara.
Dalam tahun 1970-an menjadi jelas dimana banyak Pemerintah secara global memiliki sumber keuangan yang kurang dalam pendanaan pekerjaanpekerjaan publik. Total swastanisasi dapat dan masih sebagai jawaban untuk proyek-proyek tertentu di negara-negara tertentu, selain pembiayaan nonrecourse.
Sistem Build, Operate and Transfer yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon agak sedikit berbeda dengan sistem Build, Operate and Transfer yang ada di Indonesia, meskipun tidak seluruhnya. Perbedaan tersebut terletak pada peruntukan setelah transfer. Pada sistem Anglo Saxon suatu proyek yang dibangun dengan sistem Build, Operate and Transfer untuk selamanya berfungsi sebagaimana proyek itu dibangun. Sedangkan yang terjadi pada sistem yang mirip Build, Operate and Transfer di Indonesia, setelah tahap transfer dapat berubah menjadi toko atau tempat tinggal.
Pada Hakekatnya konsep build operate transfer (BOT) yang ditetapkan pada proyek infrastruktur mencakup hal-hal sebagai berikut: Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Metode BOT (Build Operate Transfer), (Yogyakarta:Genta Press, 2008),Hal. 13
“ To have any projects which really belonged to the public sector implemented by the private organization without the state, the province, the city or the commune providing any guarante or accepting any liability. The project which were intended to be self financing”.

Dengan demikian BOT merupakan suatu konsep yang mana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya perusahan swasta, beberapa perusahan swasta atau kerjasama dengan BUMN dan setelah dibangun dioperasikan oleh kontraktor dan setelah tahapan pengoperasian selesai, sebagaiamana ditentukan dalam perjanjian BOT, kemudian dilakukan pengalihan proyek tersebut pada pemerintah selaku pemilik proyek.
Clifford W. Garstang, menyebutkan bahwa BOT adalah: Ibid, Hal. 14  
“is a variety of type of project financing known as contractor provided financing. In the standard contractor provided financing a project entity may request proposal for the construction of a project pursuant to which the contractor will not only provided the materials and services needed to complete the project but will also provide or at least arrange the necessary financing. The contractor will also need to operate the project and use its cash flows to repay the debt it has incurred”

Dengan demikian pada dasarnya BOT adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai gantinya kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu.
Menurut United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) 1996, tentang  Guidelines For Infrastructure Development  Trought BOT (Viena Publication) Ada 3 pihak utama yang berperan  dalam proyek BOT yakni: United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO),  Guidelines For  Infrastructure Development Trought BOT, ( Viena Publication, 1996) 

Host Government
Pemerintah setempat yang mempunyai kepentingan dalam pengadaan proyek tersebut (legislative, regulatory, administratif) yang mendukung project company dari awal hingga akhir pengadaan project tersebut. Umumnya didampingi oleh penasehat hukum, technical, dan financial.
Project Company
Konsorsium dari beberapa perusahaan swasta yang membentuk proyek baru. Perannya adalah membangun dan mengoperasikan proyek tersebut dalam konsesi kemudian mentransfer proyek tersebut kepada Host Government. Sebelumnya Project company mengajukan proposal, menyiapkan studi kelayakan dan menyerahkan penawaran proyek.
	Sponsor

Di Indonesia Istilah Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT) pertama kali ditemukan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia adalah pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer). Pengaturan ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pengaturan pajak penghasilan dan bukan mengenai prosedur atau pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT Agreement).
Pada tahun 2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (saat ini dikenal dengan Menteri Dalam Negeri) menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Keputusan ini tidak menggunakan istilah Bangun Guna Serah, tetapi menggunakan isitlah “pengguna usahaan” untuk merujuk pada pengertian yang sama. Angka 29 Keputusan Menteri tersebut menyatakan“Pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang daerah oleh instansi atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahaan tanpa merubah status pemilikan.” Lebih lanjut Pasal 36 Keputusan tersebut tentang Pengguna Usahaan menyatakan: “Barang daerah yang diguna usahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur oleh Kepala Daerah.”
Pada tahun 2006 Pemerintah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2006). Dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, pengaturan mengenai Bangun Guna Serah (BuildOperate Transfer/BOT ) di dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 ini telah mengalami perbaikan yang signifikan.
Untuk pertama kalinya di dalam sejarah hukum positif Indonesia, PP Nomor 6 Tahun 2006 telah memberikan defenisi baku mengenai Bangun Guna Serah yaitu pada angka 12 yang menyatakan: Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau saranaberikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkankembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
Berkembangnya zaman, Pemerintah merasa bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat saat itu sehingga Pemerintah mengadakan perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/ Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 38 Tahun 2008). Tetapi khusus mengenai ketentuan-ketentuan terkait Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), tidak terdapat ketentuan pasal yang mengalami perubahan dalam PP Nomor 38 Tahun 2008. Dengan demikian, ketentuan mengenai Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT) yang berlaku saat ini adalah ketentuan sebagaimana diatur PP Nomor 6 Tahun 2006. Media.neliti.com/media/publications/13981-ID-analisis-yuridis-pelaksanaan-alih-fungsi-aset-pemerintah-melalui-program-build-o.pdf, diakses pada tanggal 9 Oktober 2017
Pengaturan Mengenai Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Pada Perjanjian Build Operate Transfer (BOT)
Sebenarnya perjanjian atau kontrak adalah suatu konstruk (construction, bangunan), melalui mana para pihak hendak mencapai tujuannya masing-masing melalui suatu skema pertukaran pelaksanaan hak dan kewajiban: “kontrak-kontrak merupakan cara untuk memasuki suatu kesepakatan sehingga kedua belah pihak memperoleh apa yang mereka kehendaki”. Pengertian “kontrak” dalam bahasa kita yang berasal dari bahasa inggris contract, adalah: “suatu kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal khusus.  Pokok-pokoknya meliputi para pihak yang kompeten, suatu hal pokok, suatu pertimbangan hukum, ketimbalbalikan dari kesepakatan, dan ketimbal balikan kewajiban.  Budiono Kusumohamidjojo, Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Cotract Law),(Bandung:CV Mandar Maju, 2015), Hal.9 
Jika kita simak pengertia yang dijelaskan di atas secara seksama, dapatlah kita menarik suatu hubungan anatara pengertian-pengertian transaksi, perjanjian dan kontrak sebagai berikut: transaksi adalah suatu tindakan atau serangakaian tindakan yang melahirkan suatu perjanjian atau suatu rumpun perjanjian yang koheren. Sementara itu, Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian “perjanjian” sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” manakala perjanjian dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya kewajiban-kewajiban (dan karena itu memang juga adanya hak-hak) yang timbale balik, kita dapatkan suatu “kontrak”. Cicero menulis dalam De Legibus : “Quae scripto sancit quod vult, aut iubendo, aut vetando” (Apa yang tertulis, itulah yang diterima baik atau ditolak). Implisit dalam pernyataan Cicero itu adalah konsekuensi, bahwa apa yang tidak tertulis tidak perlu dianggap sebagai diterima baik (accepted) atau ditolak (rejected). Ibid , Hal 10-11
Mengenai Perjanjian kerja sama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersial, termasuk oleh Pemerintah. Tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kerjasama. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis. Landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. Itu sebabnya tidak terdapat keseragaman dalam menggunakan format perjanjian kerjasama ini. Batasan perjanjian ini juga masih belum jelas sehingga norma hukum yang berlaku terutama bertumpu pada kesepakatan para pihak. Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Hal. 266-267
Terdapat beberapa pengertian perjanjian kerja sama yang berbeda satu dengan yang lai. Perjanjian kerjasama dalam praktek, misalnya di PERTAMINA, sepertik Nampak dari batasan di atas, pada dasarnya merupakan partnership/strategic alliances contract. Dengan demikian di dalamnya terkandung unsur pembagian keuntungan dan beban kerugian. Tetapi ada juga yang memaksudkan perjanjian kerjasama sebagai suatu bead of agreement . Dalam jeni ini perjanjian kerjasama dimaknai sebagai kontrak induk atau kontrak pokok yang untuk pelaksanaannya dibuat lagi perjanjian yang lebih spesifik dan bersifat operasional. 
Ada juga situasi dimana para pihak membuat perjanjian kerjasama sedangkan yang dimaksud adalah MOU. Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dimaksudkan oleh para pihak ini sama maknanya dengan perjanjian pendahuluan. Tetapi ada juga situasi dimana ketika para pihak menemui kesukaran dalam menentukan jenis kontraknya berhubung belum tersedianya perangkat hukum yang jelas maka mereka memberikan judul perjanjian atas kontrak yang mereka sepakati. Ibid, Hal.268 
Adapun beberapa bentuk perjanjian kerjasama dalam bidang konstruksi. Nazarkhan Yasin membagi 5 (lima) bentuk perjanjian kerjasama konstruksi di antaranya kontrak biasa/konvensional, kontrak spesialis, rancang bangun, BOT, dan Swakelola. Berikut uraian penjelasannya. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka utama, 2006), Hal.51
	Bentuk Kontrak Konvensional 

Barangkali inilah kontrak yang paling tua yang dikenal di Indonesia dan masih banyak dipakai hingga saat ini. Mungkin hal ini pul dan masih banyak dipakai hingga saat ni. Pembagian tugasnya sederhana saja, yaitu pengguna jasa menugakan penyedia jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakan sesuai kontrak. Beberapa bagian pekerjaan dapa diborongkan kepada sub penyedia jasa. Sebagai pengawas biasanya pengguna jasa menunjuk apa yang biasa disebut direksi pekerjaan atau pimpinan proyek.
	Bentuk kontrak spesialis 

Apabila dalam bentuk kontrak konvensional antara pengguna jasa dan penyedia jasa hanya ada 1 (satu) kontrak kerja konstruksi di mana si penyedia jasa lazim disebut sebagai penyedia jasa utama. Namun dalam bentuk ini terdapat lebih dari 1 (satu) kontrak konstruksi. Misalnya, untuk suatu proyek gedung bertingkat dengan teknologi yang cukup kompleks, pengguna jasa membagi-bagi kontrak beberapa buah berdasarkan bidang pekerjaan khusus/special seperti: pekerjaan fondasi dikontrakkan kepada penyedia jasa A, pekerjaan bangunan ata diberikan kepada penyedia jasa B, pekerjaan mekanikal dan elektronikal diserahkan kepada penyedia jasa C, dan seterusnya. Ibid, Hal. 63
Semua penyedia jasa masing-masing menandatangani kontrak lansugn dengan pengguna jasa. Di sini tak ada penyedia jasa utama, semua sama sama penyedia jasa yang masing-masing mempunyai keahlian khsusu, karena itulah disebut kontrak spesialis.
	Kontrak rancang bangun 

Bentuk kontrak semacama ini lebih dikenal di masyarakat dengan kontrak Turnkey. Secara teknis istilah rancang bagun adalah lebih tepat karena lebih jelas menggambarkan pembagian tugas dalam kontrak tersebut. Dalam sebuah kontrak Rancang Bangun, penyedia jasa memiliki tugas memuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakan dalam satu kontrak konstruksi. Ibid, Hal. 70
	 Bentuk kontrak BOT

Sesungguhnya bentuk kontrak merupakan pola kerjasama antara pemilik tanah/lahan dan investor yang menjadikan lahan tersebut menjadi satu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort atau jalan tol, dan lain-lain. terlihat di sini kegiatan yang dilakukan oleh investor di mulai dari membangun fasilitas sebagaiamana yang dikehendaki pemilik lahan/tanah. Setelah pembangunan fasilitas selesai, investor diberi hak untuk mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu. Setelah masa pengoperasian/konsesi selesai, fasilitas tadi dikembalikan kepada pengguna jasa. Ibid, Hal. 75
	Bentuk Swakelola 

Sesungguhnya swakelola bukan suatu bentuk kontrak karena pekerjaan dilaksanakan sendiri tanpa memborongkannya kepada penyedia jasa. Bentuk ini biasa pula disebut “eigen beherr”, misalnya suatu instansi pemerintah melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempekerjakan sekumpulan orang dalam instansi itu sendiri. Yang member perintah, yang mengawasi, dan yang mengerjakan adalah orang-orang dari satu instansi yang sama.  Ibid, Hal. 76-77
Maka jika dilihat dari bentuk perjanjian kerjasama bidang konstruksi, BOT merupakan bagian dari pada perjanjian konstruksi tersebut. Di mana Pemilik lahan/tanah memberikan konsesi kepada investor dengan jangka waktu yang ditentukan. Pengaturan BOT di Indonesia diatur di dalam Ketentuan Hukum Nasional Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian BOT, yang pada pokoknya didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”
Kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok-Pokok Agraria. Di mana pada dasar-dasar undang-undang tersebut menyebutkan  Seluruh bumi, air dan ruang  angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan  ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 
Di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: 
	mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan  bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai  bumi, air dan ruang angkasa. 
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,  kesejahteraan dan kemerdekaan  dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.  Hak menguasai dari Negara tersebut di atas  pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak  bertentangan dengan kepen tingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Pada pelaksanaannya pemerintah melaksanaakan kewajibannya melalui perjanjian perjanjian BOT didasarkan pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (van verbintenissen), khususnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, di mana yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dari hasil penelusuran ditemukan ketentuan mengenai kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yaitu dalam keputusan presiden No. 7 Tahun 1998 Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastuktur. Dalam kepres ini tidak memberikan batasan, namun demikian ditentukan hal-hal sekurang-kurangnya harus diatur dalam perjanjian yakni:
	lingkup pekerjaan 

jangka waktu 
tarif pelayanan, dalam kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan
hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul pihak-pihak
sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian 
penyelesaian perselisihan 
pemutusan atau pengakhiran perjanjian, dan 
pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada pemerintah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Disamping itu keppres tersebut juga menyebut jenis perjanjian kerjasama yang meliputi dua kelompok perjanjian yang dibedakan dari segi:
	Tarif, ongkos biaya, dan sewa yang meliputi jenis perjanjian Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOO), Develop Operate Transfer (DOT), Rehabilitate Operate Transfer (ROT), dan Rehabilite Operate Own (ROO).

Jadwal pembayaran amortiasasi, yang meliputi jenis perjanjian Build Transfer (BT), Build Lease and Transfer (BLT), dan Build Transfer and Operate (BTO) 
Ketentuan teknis pelaksanaan atas Keppres di atas dan Keppres No. 81/2001 tersebut diantaranya dapa kita jumpa dalam keputusan kepala badan pembinaan konstruksi dan investasi Nomor 28/KPTS/KE/2003 tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan sub sektor air minum dan atau sanitasi. Bentuk perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta yang dimaksud dalam keputusan ini berupa:
	Kontrak Pelayanan

Kontrak Pengelolaan
Konrak Sewa
Kontrak Bangun Kelola Alih Milik, dan
Kontrak Konsesi
Berkenaan dengan tata cara kerja sama daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah. Di mana disebutkan bahwa tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan  Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. 
Apabila para pihak  menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: subjek kerja sama,  objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, pengakhiran kerja sama, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan. 
Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. 
Bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1997 tentang kemitraan menerangkan pola kemitraan Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.
Dalam peraturannya menyebutkan bahwa Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
	meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan; 
	mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan; 
	 membuat perjanjian kemitraan; dan 
	membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.
Pemenuhan Asas Dan Sahnya Pada Sebuah Perjanjian Build Operate Transfer (BOT)
Dalam mendorong pemenuhan perjanjian build operate transfer  atau bangun guna serah diperlukan dua hal diantaranya meninjau ulang asas – asas dan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dalam bentuk build operate transfer tidak dapat dilepaskan dari hukum kontrak pada umumnya, di mana tunduk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai Perikatan. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum kontrak merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum yang bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir atau dasar ideologis. Beberapa asas tersebut samar-samar, sehingga perlu upaya yang sangat keras untuk dapat memahami dan menjelaskannya. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya. Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), Hal 75
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah disebutkan asas pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:
	Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenangdan tanggungjawab masing-masing;

Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Azas-azas ini harus diterapkan dan dijewantahkan secara konsisten dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga tujuan penyusunan Permedagri Nomor 17 Tahun 2007 ini dapat tercapai yaitu sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/ aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertibadministrasi pengelolaan barang milik daerah. Namun asas –asas tersebut di atas juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain keberadaannya dengan Asas dalam membuat kontrak karena bersifat mandiri dan berdiri setara satu sama lain, serta saling mengisi satu sama lain, serta saling mengisi dan saling melengkapi suatu kontrak bekerjanya asas-asas hukum kontrak berlandaskan fungsi check and balance system, sehingga menjangkau kontrak yang dibuat oleh para pihak pada Perjanjian build operate transfer. 
Inventarisasi dan interpretasi makna asas-asas hukum kontrak dan kongkritisasinya dalam aturan hukum (positif) relevan bahkan perlu dijelaskan dalam kerangka pemahaman bahwa asas-asas hukum kontrak dalam hukum (positif) kontrak itu menurut fungsinya yaitu asas hukum kontrak yang membangun konstruksi hukum kontrak yang oleh Muhammad Syaifuddin terdiri dari: Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum), Hal.77
	Asas Konsensualitas

Asas konsensulaitas berasaldari kata latin “consensus” yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualitas berarti kontrak itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal yang pokok, misalnya pada perjanjian build operate transfer yang bersifat formal sehingga dilakukan dengan akta notaris. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat kontrak. 
Asas konsensualitas terkandung dalam papsal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat kontrak. Setiap kontrak mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari kontrak tersebut. kata sepakat yang dimaksud oleh hukum cukup lisan saja, tidak perlu diformulasikan secara formal, karena bagi hukum yang terpenting adalah apa yang diucapkan secara lisan oleh orang, menunjukan bahwa orang itu bernilai baik dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diucapkannya secara lisan. 
Asas ini juga “ruh” dari suatu kontrak, yang tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat kontrak yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) karena kesesatan (dwaling), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempeengaruhi timbulnya kontrak 
Jadi, asas konsensualitas yang terkandung dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa kontrak itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, tidak seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, melainkan harus ditafsirkan juga dalam hubungannya dengan syarat syarat lainnya yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat lainnya dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak terpenuhi,akibat hukumnya adalah kontrak itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 
	Asas Kebebasan Membuat Kontrak 

Asas kebebasan membuat kontrak dikenal dengan istilah “partij otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract”. Istilah yang kedua lebih umum digunakan daripada istilah yang pertama dan ketiga. Asas kebebasan membuat kontrak ini adalah asas yang universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya. 
Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan membuat kontrak menurut hukum kontrak Indonesia (KUH Perdata) meliputi ruang lingkup sebagai berikut: Ibid, hal.82
	Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak

Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak 
kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuatnya
kebebasan untuk menentukan objek kontrak 
kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak 
kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
Asas kebebasan membuat kontrak terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:
	Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu 
Kontrak-kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik
Achmad Busro, dalam bukunya kapita selekta hukum perjanjian membagi tiga batasan dalam kebebasan berkontrak: Achmad Busro, Kapita Selekta Hukum Perjanjian, (Yogyakarta:Pohon Cahaya, 2013), Hal.14-16
	Pembatasan dalam KUH Perdata

Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata mengandung suatu pembatasan, yatu hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang dapat mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain dapat disimpulkan bahwa para pihak hanya dapat membuat perjanjian yang menyangkut causa yang halal saja. Pembatasan ini diperkuat pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat diartikan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagai rambu pembatasannya. 
Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata menyatakan tentang berlakunya asas itikad baik dalam melaksanakan kehidupan pribadi tidak boleh mengakibatkan hilangnya lapangan kehidupan sosial, demikian pula sebaliknya.
	Pembatasan oleh Negara

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 mencantumkan bahwa maksud dibentuknya pemerintahan negara republik Indonesia adalah untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan segenap bangsa. Hal ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat dari perlakuan yang tidak adil, termasuk terhadap perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Negara ikut campur tangan dalam perjanjian yang dibuat para pihak untuk melindungi pihak yang relatif. 
	Pembatasan oleh persaingan usaha 

Kebebasan dalam berkontrak berangsur-angsur berubah menjadi kebebasan untuk berlaku sewenang-wenang. Pihak yang lebih kuat lebih kuat cenderung untuk menentukan isi atau persyaratan –persyaratan dalam kontrak yang lebih menguntungkan mereka, tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen. Hal tersebut semakin nampak apabila berlangsungnya praktek-praktek monopoli.
Dalam situasi persaingan yang sehat dan ketat, pengusaha tidak dapat bebas dan sewenang-wenang menetapkan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen. Pada umumnya konsumen akan memilih pengusaha yang menetapkan syarat yang paling ringan dan menarik. Pembatasan oleh persaingan usaha tidak terjadi, jika persaingan di antara pengusaha berlangsung secara sehat. 
	Asas Kekuatan Mengikat Kontrak

Asas kekuatan mengikat kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas hukum ini disebut juga asas pacta sunt servanda, yang secara kongkrit dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memuat ketentuan imperative, yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum), Hal.91
Menurut herlien budiono,  Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia), hal. 100 di dalam ketentuan pasal 6:248 (1) BW kita temukan pengungkapan dari asas kekuatan mengikat:
“persetujuan-persetujuan tidak (hanya) mengikat untuk apa-apa yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, (tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan,atau undang-undang)”
Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Kehidupan kemasyarakatan hanya mungkin berjalan dengan baik jika seseorang dapat mempercayai perkataan orang lain. janji dari kata-kata sifatnya mengikat.
Perjanjian memunculkan akibat hukum (Pasal 6:248 (1) BW dan berlaku bagi para pihak seolah undang-undang (Pasal 1338 (1) KUHPerdt. Indon. atau Pasal 1374 (1) BW (lama)). Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri:
“kata-kata itu sendiri tidak mengikat—namun yang mengikat ialah kata-kata yang ditujukan kepada pihak lainnya; saya harus membayar, bukan karena saya menghendakinya, tetapi karena saya telah berjanji untuk hal itu, yakni dalam artian saya telah menyatakan kehendak (untuk membayar) tersebut kepada pihak lain”
Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdt. Indon. atau Pasal 1374 (1) BW (lama) yang telah disebutkan di atas selanjutnya dimengerti dalam artian bahwa sebenarnya setiap orang dan sesama orang lainnya dapat bertindak seolah pembuat undang-undang dengan menggunakan perjanjian.
	Asas Itikad Baik 

Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatangani kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik adalah istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu “te goede trouw” dan dari bahasa inggris, yaitu “in good faith”.
Terdapat dua makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaiamana ditentukan dalam Pasal 1338 (3) BW. Dalam kaitan ini itikad bak atau bona fides diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak. Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 BW.  Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, (Yogyakarta:Laksbang Pressindo,2009),Hal 43
Itikad baik disebut oleh R Wirjono Prodjodikoro dengan istilah “dengan juju” atau “secara jujur”. Selanjutnya R Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa itikad baik terdiri dari dua macam, yaitu:
	Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, yang biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik menanggung resiko. 

Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum itu, sebagaiamana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW, yang bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya serta titik beratnya terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
	Asas Keseimbangan 

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpal)” dalam hubungannya dengan perjanjian build operate transfer (BOT) bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat kontrak.
Menurut AB Massier dan Marjanne termorshuizen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang bermakna menurut imbangan, dengan member contoh pelunasan suaut proyek harus dianggap berlaku untuk masing-masing. Sedang keseimbangan dengan menunjuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam kontrak tersurat dalam pasal 1320 KUH Perdata, hanya jika dalam in concreto ada keseimbangan dan keserasian, maka tercapailah kesepakatan atau consensus yang saha antara para pihak. 
Menurut Nieuwenhius, dalam kontrak timbale balik, kualitas akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Namun demikian, kontrak harus segera “ditolak” jika kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat, karena dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan kontrak. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam kontrak bertimbal balik ialah ketidakseimbangan, sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan kontrak. Maka jika terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan dalam pembentukan kontrak, tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbal balik. 
Dalam hal terjadi ketidakseimbangan akibat ketidaksetaraan posisi para pihak yang membuat kontrak yang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak diperlukan intervensi negara (pemerintah) untuk menegakan asas keseimbangan dalam hubungan perjanjian build operate transfer tersebut.
	Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan sangat pentingan dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lan akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaiaman ditentukan dalam Pasal 1338 aya (1) KUH Perdata. 
Kepercayaan yang berdasar atau layak dimunculkan oleh satu fakta, kejadian, atau perilaku dari satu atau lebih orang. Ini berarti bahwa kepercayaan itu sendiri tertuju pada keadaan yang ada yang intensitasnya patut diperhatikan. Kesulitannya ialah menetukan situasi dan kondisi objektif dari perbuatan yang dapat menjustfikasi bagi perbuatan tersebut. jadi, ada kesadatan bahwa kepercayaan bersifat subjektif, sehingga perlu ditetapkan kriterium psikologis, yang digunakan tanpa secara eksplisit merujuk kepada elemn “subjektif” tersebut di atas. Dengan demikian, dapat terjadi sesuatu kontrak build operate transfer menjadi sah meskipun adanya fakta “objektif” bahwa sebenarnya satu pihak tidak bersedia untuk terikat, atas dasar adanya kepercayaan pihak lainnya yang dapat dibenarkan atau berdasar (gerechtvaardige vertrouwen). Ibid, Hal 100-101
Sebagaiamana telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa berkaitan dengan perjanjian built operate transfer harus tunduk pada dasar-dasar dari sebuah perjanjian dimana keenam asas di atas yang meliputi asas konsensualitas, kebebasan membuat kontrak, kekuatan mengikat kontrak, itikad baik, keseimbangan, dan kepercayaan.  Asas – asas ini harus muncul di tiap kontrak baik pada sebelum maupun kontrak itu dibuat. Karena adanya hubungan hukum satu sama lain. 
Kedua, pemenuhan syarat sahnya kontrak pada  perjanjian built operate transfer. Bahwa pemenuhan sahnya sebuah kontrak tidak terlepas dari Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:
	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 


Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Herniwati, Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E Commerce), Jurnal IPTEKS Terapan, Research Of Applied Science and Education V8.i4 (175-182) ,hal  178
Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan. Menurut Subekti, yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis) jadi bukan paksaan badan (fisik). Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian.  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:PT. Intermasa,1996),Hal. 23-24.
Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan. Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat unuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Dengan demikian suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembat alannya oleh salah satu pihak.
Bahwa salim H.S mengartikan kesepakatan yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang lain atau lebih dengan pihak lainya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Salim H.S menyebutkan bahwa ada lima cara persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:
	Bahasa yang sempurna dan tertulis;

Bahasa yang sempurna secara lisa;
Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenayataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), Hal.33
	Kecakapan mereka untuk membuat suatu perjanjian 

Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Memperhatikan pasal tersebut  setidak-tidaknya dapat dirumuskan bahwa mereka yang dinyatakan cakap:
	Mereka yang telah dewasa 

Sehat akal pikirannya 
Tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum baik pribadi maupun badan hukum
Meskipun belum memenuhi persyaratan umur kedewasaan tetapi sudah kawin.  Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Hal  89
Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:
	Orang yang belum dewasa

Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian
Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Dalam Pasal 330 KUH Perdata ayat (1) dan (2): 
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”

“Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”

Selanjutnya Pasal 433 KUH Perdata:

“ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”
Memperhatikan pasal tersebut di atas, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya. Khusus ketidak cakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum yang harus diwakilkan suaminya, dipandang kurang adil, maka sejak 1963 Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 3/1963 menyatakan bahwa kedudukan wanita sama dan sederajat dengan kedudukan laki-laki, semua warga negara Indonesia. Dengan demikian Pasal 1330 sub 3 KUH Perdata sudah tidak ada artinya lagi dan dianggap tidak berlaku. Ibid, Hal.90
Suatu Hal Tertentu
Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan. Pengertian suatu hal tertentu adalah objek dari perikatan yang menjadi kewajiban dari para pihak dalam arti prestasi. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan untuk dapat mengatakan tertentu dapat ditentukan harus ada jenis dari prestasi itu sendiri yang selanjutnya dapat ditentukan berapa jumlahnya.
	Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negarif. Prestasi terdiri atas: Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 34
	Memberikan sesuatu,

Berbuat sesuatu, dan 
Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata) 
Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:  Herniwati, Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E Commerce)
	Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. 

Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). 
Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum. 
	Suatu sebab yang halal 

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti,adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. 
Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum. 
Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa). Pengertian causa bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Ibid, Hal 178
Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).
Bahwa dalam perjanjian juga mengenal unsur-unsur  perjanjian. Unsur ini merupakan acuan pemenuhan suatu perjanjian terutama pada perjanjian build operate transfer. Herlien budiono membagi tiga unsur-unsur perjanjian, diantaranya: Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 69 
	Unsur Essentialia

Unsur essentialia ini merupakanunsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur ini suatu perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat ketiga syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320
KUHPerdata mengenai adanya hal tertentu yang diperjanjikan
	Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang lazim atau dianggap selalu ada dalam perjanjian. Unsur ini telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila perjanjian tersebut tidak mengaturnya, maka undang-undang yang melengkapinya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi. 
	Unsur Accidentialia

Unsur accidentialia merupakan unsur dalam perjanjian yang mengikat para pihak apabila diatur secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak untuk memenuhi kepentingan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut. 
Berakhirnya Sebuah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Pada Perjanjain Build Operate Transfer (BOT)
Berakhirnya perikatan berbeda dengan berakhirnya perjanjian. Perikatan dapat berakhir apabila pokok dari perikatan tersebut telah terpenuhi atau terlaksana, sedangkan perjanjian akan berakhir setelah isi dari perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak telah terlaksana. R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung:Putra A Bardin, 1999), hal. 69 Menurut R setiawan suatu perjanjian dapat berakhir jika: Ibid, Hal 69
	Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak

Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
Para pihak atau undang-undang dapat mentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
Penyataan menghentikan persetujuan (opzegging) Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau. Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
Perjanjian hapus karena putusan hakim.
Tujuan perjanjian telah tercapai.
Berdasarkan persetujuan para pihak (herroeping). Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menhentikan perjanjiannya.
Memperhatikan penegasan R.setiawan mengenai berakhir atau hapusnya kontrak sebagaiamana diuraikan di atas, dapat di pahami bahwa kontrak berakhir atau hapus karena: Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum), Hal 404
	Jangka waktu berlakunya kontrak berakhir

Para pihak, berdasarkan asas kebebasan membuat berkontrak, dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat bedasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. jika jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan sendiri oleh para pihak dalam kontrak itu berakhir, maka berakhir atau hapuslah kontraknya.
	Pembuatan kontrak (kontraktan) meninggal dunia 

Kontrak berakhir atau hapus, karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat (kontraktan) itu meninggal dunia. sebagai contoh, kontrak pemberi kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa (vide Pasal 1813 KUH Perdata) dan kontrakt persekutuan perdata bubar atau berakhir, karena satu diantara dua atau beberapa sekutunya meninggal dunia (vide Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata)
	Pembuat kontrak (kontraktan) mengakhiri kontrak

 	Kontrak berakhir atau hapus, karena satu di antara dua pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak (kontraktan) itu menyatakan mengakhiri kontrak, meskipun jangka waktu berlakunya kontrak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak atau jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir, pengakhiran atau penghapusan kontrak itu tentu saja dengan atau tanpa persetujuan dari pihak lainnya yang membuat kontrak. Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum),  Hal. 403
	Prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan 

Kontrak berakhir atau hapus, karena objek hukum (berupa prestasi yang merupakan kepentingan para pihak) dalam kontrak telah dilaksanakan yang berarti maksud dan tujuan para pihak membuat kontrak telah tercapai. Sebagai contoh, kontrak pemborongan berakhir atau hapus setelah pekerjaan pemborongan telah dilaksanakan oleh pemborong (vide Pasal 1604 KUH Perdata)
	Putusan hakim menyatakan batalnya kontrak 

Kontrak berakhir atau hapus, karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhir atau hapusnya kontrak tersebut, berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak, misalnya adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan. Sebagai contoh, kontrak persekutuan perdata bubar atau berakhir, karena tercapainya tujuan pendirian persekutuan perdata itu atau salah seorang sekutu di tempatkan di bawah pengampuan atau pailit.
Bahwa terdapat pula akibat dari pada suatu persetujuan/perjanjian kita tidak lepas dari Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang membawa arti penting itikad baik dan keputusan serta kebiasaan. Disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: “semua perjanjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatrnya”, “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakn cukup untuk itu”, dan “ suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Disebutkan pula dalam Pasal 1339 KUH Perdata bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Hal 93
Sehubungan dengan akibat dari perjanjian maka Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata sebetulnya mempunyai fungsi untuk mengontrol atau untuk memberikan penilaian mengenai perjanjian dalam pelaksanaannya. Biasanya pasal tersebut akan berfungsi dalam perjanjian yang di dalamnya terkandung: Ibid, Hal 95-96
	Adanya putusan pihak

Arti putusan pihak adalah perjanjian yang di dalam klausulnya memuat suatu janji, apabila dalam suatu pelaksanaan perjanjian sampai terjadi persengketaan akan diputus oleh salah satu pihak.
	Adanya nasihat yang mengikat 

Artinya bila dalam suatu perjanjian dalam pelaksanaannya terjadi atau timbul perbedaan pendapat makan dalam klausula perjanjian tersebut ditentukan akan diselesaikan atau diserahkan pada pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum. Nasihat mengikat ini dapat dalam dua bentuk:
	Bindend advies

Arbitrage
Dibedakan dalam dua bentuk tersebut karena dari keduanya terdapat perbedaan antara lain:
	Arbitrage menghasilkan suatu vonis yang mempunyai eksekutorial titel, sedang dalam bindend advies tidak ada vonis sehingga tidak mempunyai eksekutorial titel.

Arbitrage sudah mengarah pada hukum formil/acara sedangkan bindend advies masih dalam lingkung hukum materiil/hukum perjanjiannya.
Putusan dalam bindend advies lebih bersifat subjektif, sedang dalam arbitrage secara umum mengikat pihak-pihak untuk dipatuhi karena lebih objektif.
	Adanya perubahan anggaran dasar suatu badan hukum

Demikian juga kemungkinan dalam suatu badan hukum dengan terjadinya perubahan anggaran dasar yang akan membawa akibat bagi pihak ketiga, di mana sebelum diadakan perubahan mengadakan ikatan dan pelaksanaannya belum selesai pada waktu diadakan perubahan anggaran dasar.
	Adanya perubahan setelah dibuatnya perjanjian

Suatu ketika dimungkinkan setelah dibuatnya perjanjian dan dalam waktu pemenuhan prestasi antara pihak-pihak terjadi perubahan keadaan. Misalnya adanya kenaikan harga, dengan sendirinya kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang dibuat pihak-pihak tersebut.
Menurut Budiono, Budiono Kusumohamidjojo, Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Cotract Law),Hal. 69Berakhirnya sebuah perjanjian dengan kepatutan dan kebiasaan apabila: 
	Kontrak – kontrak yang dinodai oleh imoralitas seksual

Kontrak – kontrak yang cenderung mencampuri kesucian perkawinan
Kontrak – kontrak untuk menjual jabatan – jabatan public atau gelar kehormatan
Kontrak – kontrak untuk melakukan kejahatan 
Kontrak – kontrak untuk memperoleh manfaat yang tidak adil dari pemrintah
Kontrak – kontrak yang melibatkan perdagangan dengan negara musuh 
Kontrak untuk meniput bendahara negara 
Kontrak kontrak yang cenderung mengganggu administrasi keadilan 
Kontrak kontrak yang merugikan kebebasan perkawinan
Bahwa pada perjanjian juga memiliki risiko-risiko yang muncul baik sebelum maupun sesudah perjanjian dilaksanakan. Bahwa resicoler merupakan suatu ajaran, yaitu seseorang untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Sedangkan perjanjian timbale balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Yang termasuk dalam perjanjian timbale balik, yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain. Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Hal. 103	
Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) Dalam Bidang Pasar 
Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran.Permintaan dan penawaran dapat berupa barang atau jasa.Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. www.wikipedia.com, diakses Pada tanggal 9 Oktober 2017
Bahwa kedudukan pasar dalam hal ini merupakan pasar yang dibangun di atas lahan/tanah pemerintah yang kemudian dikelola oleh swasta. Pasal 5 Peraturan menteri keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara menyatakan bahwa pemanfaatan barang milik negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan  fungsi kementerian negara/lembaga. Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian /lembaga tersebut. Pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara.
Pemanfaatan barang milik Negara dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah bangun serah guna. Pada Pasal 6 Peraturan Menkeu di atas menyebutkan Pelaksanaan pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang dan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.
Pada Pasal 2 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang kemitraan menyebutkan Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha. Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :
	penyediaan dan penyiapan lahan;

penyediaan sarana produksi
pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi
perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
pembiayaan; dan
pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:
	kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen

kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan
pembiayaan.
Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan. pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka. Diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.
Pemanfaatan lahan dalam Pelaksanaan Bangun guna serah di tingkat daerah mempertimbangkan lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.  Dan Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. 
Pasal 5 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka. 
Bahwa pada pasal 17 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan  Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.  Dan  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.
Kedudukan Pemerintah, Swasta, dan Pedagang Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pasar 
Ada tiga pihak utama dalam kontrak konsesi dengan skema pembiayaan BOT, yaitu: C. Walker and A. J. Smith (Editors), Privatized infrastructure: the Build Operate Transfer approach, London: Thomas Telford Publications, 1999, Hal.5
	Pihak pemberi konsesi

Sebagai pihak yang memberikan konsesi infrastruktur, kebanyakan adalah Pemerintah atau otoritas Pemerintah. Istilah Pemerintah sekarang dipakai untuk menggambarkan suatu badan dengan hak untuk memberikan konsesi. Semua negara memiliki campuran publik/swasta sendiri-sendiri, yang menyatu dengan etos politik, membentuk semangat untuk cepat memahami konsep swastanisasi. Masing-masing BOT memiliki suatu perjanjian konsesi yang membentuk pemahaman bersama antara Pemerintah dan penerima konsesi. Sebagai konsesi BOT harus menyatu dengan hukum-hukum lokal dan hal ini penting untuk menjamin para ahli hukum dibawa dari saat awal.
	Pihak Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman terdiri dari badan-badan seperti bank-bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perhatian utama dari pemberi pinjaman akan menjadi prediksi neraca tahunan penerima konsesi, sebagai bukti model pembiayaan, bersamaan dengan jaminan-jaminan yang perlu. Pemberi pinjaman mencari untuk mencapai pemahaman yang realistis dan penuh atas BOT. Untuk mencapai kredibilitas adalah sangat rumit dan butuh waktu.
	Pihak Penerima Konsesi

Definisi lengkap penerima konsesi infrastruktur BOT adalah grup/ perusahaan swasta yang terbentuk untuk menerima suatu konsesi untuk membangun, memiliki/mengoperasikan dan kemudian dialihakan kembali ke Pemerintah dengan suatu cara pendanaan proyek ”a limited or non recourse”.Grup tersebut memiliki sejumlah mitra komersial yang hubungannya satu sama lain secara formal terbentuk untuk mencerminkan tahap-tahap yang berbeda dari evolusi proyek. Ciri khasnya, dimasa lampau, konsorsium dipimpin oleh kontraktor teknik sipil dengan penasehat keuangan dan hukum, bersama dengan konsultan-konsultan perencanaan, perancangan dan jaminan kualitas.
Dalam setiap perencanaan BOT pihak-pihak dalam kontrak harus mengakui kebijakan konvensional dimana risiko dipikul oleh pihak yang mengontrol risiko yang banyak. Fungsi utama perencanaan BOT adalah, dengan demikian, untuk mengakui dan memberikan mekanisme untuk penugasan dan manajemen risiko-risiko tersebut. Analisa dan alokasi risiko dengan demikian menjadi pusat pembentukan BOT. Meletakkan jaringan kerja-jaringan kerja pada tempatnya dapat menjadi proses yang sangat penuh dan rumit. Pengalaman dan bakat yang terlibat akan memberikan hasil atau mematahkan hasil. Dalam proyek proyek infrastruktur BOT ada risiko yang pertama yaitu risiko konstruksi dan kemudian yang kedua adalah risiko pengoperasian. Kendaraan BOT harus dengan demikian mengambil keduanya.
Pada perjanjian kerjasama Build Operate Transfer (BOT) bidang pasar kedudukan pemberi konsesi (pemerintah) dalam Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan Pemerintah melakukan pembinaan  berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Dan pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Selanjutnya Pasal 20 Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk  mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan  mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sedangkan kedudukan Penerima konsesi yaitu swasta hanya sebagai developer atau orang yang membangun serta melakukan pengelolaan. Dan kedudukan pedagang hanya mempunyai kewajiban membayar sewa dan retribusi kepada pemerintah. 
















BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Build Operate Transfer (BOT) Pemkot Malang, PT Citra Gading Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar 
Kota Malang merupakan kota pendidikan sekaligus kota wisata. Kota ini menghadirkan berbagai macam wisata diantaranya wisata alam, hotel, tempat perbelanjaan, dan lain-lannya. Membuat banyak pengunjung berlalu lalang di kota tersebut.  Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan potensi daerahnya. Dengan tujuan dapat memberikan sarana dan prasarana kepada para pengunjung yang datang ke kota Malang. 
Namun perkembangannya Pemerintah  kekurangan biaya untuk  mendanai semua kehendaknya untuk mengelola barang atau aset daerah. Anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD) tidak mampu meng-cover seluruh pembangunan di kota Malang. Sejak keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi menerbitkan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Angka 29 Keputusan Menteri tersebut menyatakan“pemerintah dapa memanfaakan Pendayagunaan barang daerah oleh instansi atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahaan tanpa merubah status pemilikan.” Lebih lanjut Pasal 36 Keputusan tersebut tentang Pengguna Usahaan menyatakan: “Barang daerah yang diguna usahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur oleh Kepala Daerah.”
Dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah sebagai perubahan Perautran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Secara tegas menerangkan pada angka 12 bahwa pengelolaan barang milik dapat dilakukan dengan bangun guna serah, di mana bangun serah guna ini merupakan bentuk kontrak konstruksi pola kerjasama antara pemilik tanah/lahan dan investor yang menjadikan lahan tersebut menjadi satu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort atau jalan tol, dan lain-lain.
Terlihat di sini kegiatan yang dilakukan oleh investor di mulai dari membangun fasilitas sebagaiamana yang dikehendaki pemilik lahan/tanah. Setelah jangka waktu konsesi telah seslesai diserahkan kepada pemilik tanah/lahan. Hal ini mirip dengan Pelelangan proyek konsesi pembangunan Pasar Belimbing dan konsesi Pasar Terpadu Dinoyo yang sedangkan dilaksanakan oleh pemerintah kota Malang. 
Pada umumnya kontrak yang prosesnya dilakukan melalui lelang atau pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak baku, dimana kontrak baku merupakan kontrak suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir  tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani. 
Kontrak seperti halnya diatas perlu diantisapiasi oleh pelaku bisnis agar dapat mewujudkan keseimbangan berkontrak. Diantara proyek yang dilelang oleh pemerintah Kota Malang , salah satunya merupakan objek penelitian peneliti yaitu proyek pembangunan pasar terpadu Dinoyo sebagaiamana disebutkan dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini. 
Proyek dituangkan dalam bentuk Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) yang dibuat Pada hari kamis 30 (tiga Puluh) September 2010, dimana telah diadakan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Malang dengan PT Citra Gading Asritama Tentang pembangunan dan pengelolaan kawasan Pasar Terpadu Dinoyo. Dengan nomor pemerintah kota Malang 050/558/35.73.112/2010 dan nomor PT Citra Gading Asritama nomor 352/C.GA.Sby/IX/2010. Selanjutnya Pemerintah Kota Malang dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KESATU dan PT Citra Gading Asritama disebut PIHAK KEDUA yang telah di amandemen Pada tahun 2012.
Dengan melibatkan Pedagang Pasar, maka dibuatlah Perjanjian kerjasama antara PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Raya Dinoyo pada hari Sabtu tanggal 30 (tiga puluh) Juli tahun 2011. Yang pada perjanjian PT. Citra Gading Asritama disebut PIHAK KESATU dan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa dengan adanya Perjanjian ketiga belah pihak mengenai Perjanjian bangun serah guna sebagaiamana disebutkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama mengakibatkan ketiga belah pihak memiliki hubungan hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 
Perjanjian kerjasama di atas merupakan perjanjian timbal balik, dimana salah satu pihak menerima haknya dan melaksanakan kewajiban, begitu sebaliknya. Hubungan hukum ini yang harus dipegang oleh para pihak dalam mencapai sebuah kesepakatan/kemufakatan berkontrak.  
Sebagaimana disebutkan bahwa dalam perjanjian kerjasama bangun guna serah (build operate transfer) merupakan salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai gantinya kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu.
Namun pada perjanjian kerjasama dalam bidang pasar posisi kontraktor tidak hanya mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonomi namun mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi para pedagang sejak awal pembangunan hingga berakhirnya perjanjian. Kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama bangun guna serah secara teoritik ada 3 yaitu pihak pemberi konsesi yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang memberikan konsesi infrastruktur, kebanyakan adalah Pemerintah atau otoritas Pemerintah, selanjutnya pihak penjamin sebagai fungsi Pemberi pinjaman terdiri dari badan-badan seperti bank-bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan pihak penerima konsesi sebagai menerima suatu konsesi untuk membangun, memiliki/mengoperasikan dan kemudian dialihakan kembali ke Pemerintah dengan suatu cara pendanaan proyek ”a limited or non recourse”.
 Dalam rangka mencapai kesepakatan, maka diatur mengenai hak – dan kewajiban agar mencapai keseimbangan dalam berkontrak. Hubungan tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama Pasal 10 dan 11, serta Pasal 9 dan 10 pada perjanjian kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang. berikut Hak dan Kewajiban Para Pihak. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Malang Dengan PT Citra Gading Asritama Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo, Tanggal 30 September 2010
Kewajiban PIHAK KESATU 
	Melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Dinoyo bersama sama dengan Pihak Kedua
	Menyerahkan kepada pihak kedua lahan Pasar tempat penamppungan sementara atas objek perjanjian kerjasama ini selama berlangsungnya proses pembangunan sampai dengan selesai
	Menyerahkan kepada pihak kedua lahan pasar Dinoyo atas objek perjanjian kerjasama paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pembangunan Pasar Tempat Penampungan sementara dan sudah tidak ada lagi Pedagang Pasar Dinoyo beserta barangnya yang berada di objek perjanjian kerjasama
	Menyerahkan kepada pihak kedua pengelolaan Mal beserta fasilitas pendukungnya yang berada di area A serta yang berada di area B di atas Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas pendukungnya,selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
	Memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk melakukan perjanjian dengan pedagang Pasar Dinoyo, dalam rangka mendapatkan penggantian nilai bangunan
	Memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama pihak kesatu untuk kepentingan pihak kepentingan pihak kedua tas persetujuan pihak kesatu 
	Memberikan bantuan dan kemudahan kepada pihak kedua dalam memperolej ijin-ijin dari instansi yang berwenang pada objek perjanjian kerajasama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
	Meminjamkan sertfikat hak pengelolaan (HPL) kepada pihak kedua untuk mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pihak kedua di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama pihak kesatu terhadap objek perjanjian kerjasama, yang jangka waktu berlakunya Hak Gunan Bangunan (HGB) paling lambat sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
	Memberikan persetujuan secara tertulis kepada pihak kedua untuk menjaminkan dan/atau mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak pengelolaan (HPL) beriktu bangunan beserta fasilitasnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Bank Umum/ lembaga keuangan.
	Memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk melakukan pengembangan usaha termasuk melakukan perubahan dan perluasan sektor usaha atas bangunan, dengan terlebih dahulu mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa mengubah konstruksi bangunan.
	Memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk memanfaatkan, mengelola, menyewakan Hak Guna Bangunan (HGB) berikut bangunannya kepada pihak lain pada objek perjanjian kerjasama, paling lambat sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
	Memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk  memindahtangankan bangunan baik sebagian maupun keseluruhan pada objek perjanjian kerjasama, kepada pihak lain berikut Hak Guna Bangunan (HGB) serta menerima hasilnya, dimana persetujuan pihak kesatu diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pengajuan diterima. 
	Mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian antara pedagang pasar Dinoyo dengan Pemerintah Kota Malang terkait rencana pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo Kota Malang tanggal 5 Mei 2010, yang merupakan hasil media komisi nasioanl hak asasi manusia dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Kewajiban Pihak Kedua 
	Menyerahkan  kepada pihak kesatu hasil pelaksanaan pembangunan Pasar  Tempat Penampungan Sementara beserta fasilitas pendukungnya;
	Menyerahkan kepada pihak kesatu hasil pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas pendukungnya yang diserahkan dalam kedaaan siap pakai setelah bangunan tersebut selesai dikerjakan oleh pihak kedua
	Menyerahkan kepada pihak kesatu kontribusi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pembangunan Mal selesai;
	Menyerahkan kepada pihak kesatu objek perjanjian kerjasama beserta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya berikut sarana penunjangnya dalam keadaan lengkap, baik, layak huni, dan layak pakai sesuai standar teknis yang berlaku, serta bukti hak berupa sertifikat HGB atas nama pihak kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua dalam keadaan bebas sengketa dan tidak adanya pembebanan apapun pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
	Menyerahkan kepada pihak kesatu semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir 
	Mentaati dan malaksanakana ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen analisa mengenai dampak lingkungan dan analisa dampak lalu lintas;
	Menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan pembangunan sampai dengan penyerahan 
	Menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian tim independen sampai dengan kembali pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama
	Menerima pembangunan Pasar Tempat Penampungan Sementara dan pembangunan Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas Pendukungnya, sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan Pasar Dinoyo.
	Mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian antara pedagang pasar Dinoyo dengan Pemerintah Kota Malang terkait rencana pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo Kota Malang tanggal 5 Mei 2010, yang merupakan hasil media komisi nasioanl hak asasi manusia dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Dan hak – hak para pihak yaitu berikut ini:
Hak PIHAK KESATU
	Menerima hasil pelaksanaan pembangunan Pasar Tempat Penampungan Sementara beserta fasilitas pendukungnya,  untuk diserahkan kepaa Pedagang Pasar Dinoyo
	Menerima kontribusi barang berupa Pasart Tradisional beserta fasilitas pendukungnya, yang diserahkan dalam keadaan siap pakai setelah bangunan tersebut selesai dikerjakan oleh pihak kedua.untuk dipergunakan pedagang pasar Dinoyo 
	Menerima kontribusi dari pihak kedua selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pembangunan Mal beserta fasilitas pendukungnya selesai;
	Menerima penyerahan objek perjanjian kerjasama dari pihak kedua beserta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya berikut sarana penunjangnya dalam keadaan lengkap, baik, layak huni, dan layak pakai sesuai standar teknis yang berlaku, serta bukti hak berupa sertifikat HGB atas nama pihak kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua dalam keadaan bebas sengketa dan tidak adanya pembebanan apapun pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
	Menerima dari pihak kedua semua dokumen yang berkaitan dengan perjanajian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir, yang terdiri dari antara lain: Izin HO, Izin Lingkungan, bukti pelunasan, pajak bumi dan bangunan perjanjian pengelolaan antara pihak kedua dengan pihak lain dan dokumen lain yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini
	Mendapatkan kepastian bahwa pihak kedua mentaati dan malaksanakana ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen analisa mengenai dampak lingkungan dan analisa dampak lalu lintas;
	Mendapat kepastian bahwa pihak kedua menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan pembangunan sampai dengan penyerahan 
	Mendapatkan kepasatian bahwa pihak kedua menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian tim independen sampai dengan kembali pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama;
	Menerima pembangunan Pasar Tempat Penampungan Sementara dan pembangunan Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas Pendukungnya, sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan Pasar Dinoyo.
	Mendapatkan jaminan kepastian dan ketaatan dari pihak kedua dalam merealisasikan isi kesepakatan perdamaian antara pedagang pasar Dinoyo dengan Pemerintah Kota Malang terkait rencana pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo Kota Malang tanggal 5 Mei 2010, yang merupakan hasil media komisi nasioanl hak asasi manusia dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Hak PIHAK KEDUA 
	Mengelola Mal beserta fasilitas pendukungnya yang berada di Area A serta yang berada dia Area B di atas Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas pendukungnya, selama berlangung perjanjian ini
	melakukan perjanjian dengan pedagang Pasar Dinoyo atas fasilitasi pihak kesatu, dalam rangka mendapatkan penggantian atas peningkatan kualitas bangunan tempat berjualan beserta fasilitas pendukungnya serta mekanismenya dengan prinsip tidak memberatkan pedagang.
	Mengelola Mal beserta fasilitas pendukungnya, selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
	melakukan perjanjian dengan pedagang Pasar Dinoyo atas persetujuan pihak kesat, dalam rangka mendapatkan penggantian nilai bangunan
	Menerima izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama pihak kesatu untuk kepentingan pihak kedua atas perseutjuan pihak kesatu 
	Mendapatkan bantuan dan kemudahan dalam memperoleh ijin-ijin dari instansi yang berwenang pada objek perjanjian kerajasama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	Menerima pinjaman sertfikat hak pengelolaan (HPL) untuk mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pihak kedua di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama pihak kesatu terhadap objek perjanjian kerjasama, yang jangka waktu berlakunya Hak Gunan Bangunan (HGB) paling lambat sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
	Menjaminkan dan/atau mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak pengelolaan (HPL) berikut bangunan beserta fasilitasnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Bank Umum/ lembaga keuangan.
	Dapat melakukan pengembangan usaha termasuk melakukan perubahan dan perluasan sektor usaha atas bangunan yang dimaksud, dengan fasilitas pihak kesatu dan persetujuan pasar pedagang dengan tetap menerapkan prinsip pada perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta mengurus perjinana sesuai ketentutan perundangan yang berlaku
	Memanfaatkan, mengelola, menyewakan Hak Guna Bangunan (HGB) berikut bangunannya kepada pihak lain pada objek perjanjian kerjasama, paling lambat sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini
	Dapat Memindahtangankan bangunan baik sebagian maupun keseluruhan pada objek perjanjian kerjasama kepada pihak lain berikut HGB dengan persetujuan dari pihak kesatu paling lama sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama dan menerima hasilnya, dimana persetujuan dari pihak kesatu diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pengajuan diterima;
	Mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pihak Kesatu dalam merealisasikan isi kesepakatan antara pedagang Pasar Dinoyo dengan Pemerintah Kota Malang terkait rencana Pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo Terpadu Dinoyo Kota Malang tanggal 5 Mei 2010, yang merupakan hasil mediasi komisi nasional hak asasi manusia Republik Indonesia, yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasamaa antara PT Citra Gading Asritama dengan Persatuan Pedagang Pasar. 

Sedangkan pada perjanjian kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinyoo Malang pun mengatur hak dan kewajiban (Pasal 9 dan 10) yang mempunyai hubungan hukum dengan hak dan kewajiban pada perjanjian kerjasama antar Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama. Berikut hak dan kewajiban para pihak
Kewajiban PIHAK KESATU
	Menyerahkan kepada pihak kedua hasil pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Dinoyo beserta fasilitasnya yang diserahkan dalam keadaan siap pakai setelah masing-masing bangunan tersebut selesai dikerjakan oleh Pihak Kesatu
	Menyerahkan objek perjanjian kerjasama kepada pihak kedua perjanjian kerjasama ini beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam/tertancap diatasnya berikut sarana penunjangnya dalam keadaan lengkap, baik, layak huni, dan layak pakai sesuai standar teknis yang berlaku, serta bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN atas nama pedagang anggota Pihak Kedua atas pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua yang telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran
	Menyerahkan kepada pihak kedua semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
	Memberi jaminan dan kepastian kepada pihak kedua, bahwa segala biaya yang timbul dalam pengurusan surat-surat termasuk pajak – pajak penjualan yang berkaitan dengan segala isi perjanjian kerjasama ini atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
	Memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak kedua, bahwa pihak kesatu menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, sampai dengan penyerahan kembali.

Kewajiban PIHAK KEDUA 
	Menyerahkan pengembalian investasi atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung Pasar Raya Dinoyo dari pihak kedua berupa pembelian toko-toko yang berada di Pasar Raya Dinoyo baik secara langsung maupun secara kolektif, yang akan diatur melalui perjanjian tersendiri
	Memberikan kepastian secara tertulis bahwa pihak kedua menyetujui pembangunan kawasan perdagangan terpadu Dinoyo yang meliputi pembangunan Pasar Modern, Pasar Tradisional Dinoyo, dan Pasa Raya Dinoyo yang dilaksanakan oleh pihak kesatu.
	Memberikan kepastian bahwa pihak kedua menyetujui pengembangan dari fungsi Pasar Modern di kemudian hari.
	Memberikan kepastian jadwal dari pihak kedua mengenai pemindahan ketempat penampungan sementara, yang dilaksanakan oleh pihak kedua dengan pemerintah kota Malang melalui musyawarah mufakat.

Dan hak – hak para pihak yaitu berikut ini:
Hak PIHAK KESATU
	Menerima pengembalian investasi atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung Pasar Raya Dinoyo dari pihak kedua berupa pembelian toko-toko yang berada di Pasar Raya Dinoyo baik secara langsung maupun secara kolektif, yang akan diatur melalui perjanjian tersendiri
	Mendapatkan kepastian secara tertulis bahwa pihak kedua menyetujui pembangunan kawasan perdagangan terpadu Dinoyo yang meliputi pembangunan Pasar Modern, Pasar Tradisional Dinoyo, dan Pasa Raya Dinoyo yang dilaksanakan oleh pihak kesatu. 
	Mendapatkan kepastian bahwa pihak kedua menyetujui pengembangan dari fungsi Pasar Modern di kemudian hari.
	Mendapatkan kepastian jadwal dari pihak kedua mengenai pemindahan ketempat penampungan sementara, yang dilaksanakan oleh pihak kedua dengan pemerintah kota Malang melalui musyawarah mufakat.

Hak PIHAK KEDUA
	Hasil pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Dinoyo beserta fasilitasnya yang diserahkan dalam keadaan siap pakai setelah masing-masing bangunan tersebut selesai dikerjakan oleh Pihak Kesatu
	Menerima objek perjanjian kerjasama dari pihak kesatu perjanjian kerjasama ini beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam/tertancap diatasnya berikut sarana penunjangnya dalam keadaan lengkap, baik, layak huni, dan layak pakai sesuai standar teknis yang berlaku, serta bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN atas nama pedagang anggota Pihak Kedua atas pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua yang telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran
	Menerima semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
	Mendapat jaminan dan kepastian dari pihak kesatu, bahwa segala biaya yang timbul dalam pengurusan surat-surat termasuk pajak – pajak penjualan yang berkaitan dengan segala isi perjanjian kerjasama ini atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
	Mendapat jaminan dan kepastian dari pihak kesatu, bahwa pihak kesatu menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, sampai dengan penyerahan kembali.
	Menerima nilai pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Dinoyo serta sarana dan prasarana lainnya, sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Dinoyo.


Sebagaiamana pada pembahasan sub pertama peneliti mencoba menelaah keseimbangan para pihak yang muncul terhadap perjanjian timbal balik atas hubungan hukum para pihak di atas. Dalam hukum kontrat atau perjanjian telah diperkenalkan asas-asas dalam perjanjian sebagai sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.
Setidaknya ada 6 (enam) asas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sebuah perjanjian kerjasama. Diantaranya:
	Asas konsensualitas 

Asas kebebasan berkontrak 
Asas kekuatan mengikat kontrak
Asas itikad baik
Asas keseimbangan
Asas kepercayaan
Berdasarkan tinjauan atas perjanjian kerjasama tersebut. Bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat jika perjanjian kerjasama yang dipilih para pihak pada perjanjian bangun guna serah sebagai sebuah perjanjian para pihak dengan dasar melaksanakan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastuktur. 
Penerapan keputusan di atas, kemudian terbit Ketentuan teknis pelaksanaan atas Keppres di atas dan Keppres No. 81/2001 tersebut diantaranya dapa kita jumpa dalam keputusan kepala badan pembinaan konstruksi dan investasi Nomor 28/KPTS/KE/2003 tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta 
. Dan  kemudian disepakati oleh Pemerintah Kota Malang, PT Citra Gading Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang  dengan Perjanjian Kerjasama Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo.
Pada hubungan hukum para pihak dalam hak dan kewajiban peneliti menemukan adanya ketidakseimbangan pada perjanjian kerjasama .Secara pengertian keseimbangan berarti seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpal), jika dalam sebuah perjanjian harus adanya tertib hukum. Namun pada hak dan kewajiban hal diatas tidak muncul pada perjanjian, diantaranya:
	Hak PIHAK Kesatu huruf c “Menyerahkan kepada pihak kedua semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir (Pada Perjanjian Kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar); tidak menyebutkan secara rinci mengenai penyerahan dokumen. Hal ini berbeda dengan Perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama di dalam hurf e Hak PIHAK KESATU
	Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA “tidak menyebutkan klausa yang menyatakan akan mentaati hasil mediasi dengan komisi nasional hak asasi manusia (Pada Perjanjian Kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar” 
	Kewajiban PIHAK KEDUA “ Tidak ada klausa yang mewajibkan PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen yang diminta PIHAK KESATU seperti yang tertuang dalam hak PIHAK KESATU huruf e” (Pada perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT.Citra Gading Asritama) 
	bahwa dalam hak dan kewajiban antara Pemkota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama tidak menyebutkan mengenai Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern”

Pada asas keseimbangan menyebutkan bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaaan seimbang. Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilfan, keterpaksaan, atau penipuan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanaakan perjanjian. 
Asas ini juga menghendaki para pihak dalam membuat sebuat kontrak harus melihat dua hal yaitu pengharapan yang objektif dan kesetaraan para pihak. Jika melihat temuan di atas maka  kepatutan sosial, eksistensi materiil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat tidak dijamin oleh hukum objektif. Hal ini disebabkan para pihak di atas tidak menerapkan keseimbangan untuk mencapai hal-hal di atas. 
Bahkan kesetaraan para pihak tidak diwujudkan dalam perjanjian kerjasama ini.  Dapat dilihat pada Kewajiban PIHAK KEDUA yang tidak menyebutkan kewajiban menyerahkan dokumen yang diingkan oleh pihak PIHAK KEDUA. perjanjian harus segera “ditolak”, seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian bertimbal balik ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. 
Namun pada perjanjian kerjasam ini para pihak tidak menjalankan apa yang disebutkan pada asas keseimbangan. Kesetaraan dan timbal balik pemenuhan perjanjian di buat begitu tanpa atas dasar kedudukan para pihak. Seakan – akan ada pihak yang mendominasi pada perjanjian kerjasama ini dapat sehingga prestasi yang dijalankan diduga akan membahayakan para pihak. Karena tidak ada jaminan secara hukum , jika perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan apabila posisi para pihak. 
Bahkan secara gamblang Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah disebutkan asas pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar harus mengedapankan salah satu unsur yaitu asas kepastian hukum. 
Di mana asas ini merupakan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam mewujudkan hal ini harus mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak serta peraturan yang berlaku, seperti halnya Pasal 19 dan Pasal 20 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern. 
Berdasarkan teori keadilan dalam berkontrak yang disebutkan oleh Rawls tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai fairness, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. 
Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang membuat akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (Right Based Weight) daripada atas dasar manfaat (good based weight). 
Maka dari itu walaupun kebebasan setiap orang itu diberikan, namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentang dengan kebebasan orang lain. Kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara Pemkot Malang, PT. Citra Gading Asritama, dan Pedagang Pasar dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus melihat keuntungan satu sama lain serta tidak bertentangan Pasal 1337 KUH Perdata. 
Jika telah terjadi ketidakseimbangan dapat dilakukan intervensi oleh negara. Beberapa sarjana hukum menyatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan ganguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). 
Namun yang menjadi pertanyaan apabila yang melakukan ketidakseimbangan itu adalah pemerintah. Sebagaiamana pada perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama dalam hak dan kewajiban tidak menyebutkan seperti yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern. 
Pada pasal 19 “Pemerintah melakukan pembinaan  berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Dan pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.”. 
Sehingga menjadi tidak jelas bentuk pengelolaan apa yang menjadi tanggungan, pemeliharaan dan resiko selama perjanjian kerjasama ini berlangsung. Sebagaiamana disebutkan Kewajiban PIHAK KEDUA huruf h “Menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian tim independen sampai dengan kembali pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama”.
Maka jika mengutip Thomas Aquinas dalam keadilan berkontrak yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada penghormatan terhadap manusia serta tidak ada nilai aktual dalam melaksanakan sebuah kontrak dan tidak ada bentuk kesamaan jumlah dan kuantitas. Di mana tidak ada angka yang pasti mengenai resiko, pengelola, dan pemeliharaan tersebut. 
Oleh karena itu, peneliti mengusulkan adanya perlindungan hukum dalam kontrak atas ketidakseimbangan di atas sebagai jaminan hukum bagi para pihak. Di mana secara definsi perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis. 
Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu dengan perlindungan kontrak secara preventif dan perlindungan kontrak secara represif. 
Pertama, untuk mewujudkan keseimbangan para pihak pada perjanjian kerjasama, baik antara Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama maupun PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang.  Cara tesebut dengan mendorong para pihak untuk bertemu dan duduk secara bersama-sama serta membahas ulang hak dan kewajiban dari klausa perjanjian kerjasama tersebut . 
Kedudukan Pemerintah Kota Malang sebagai perwakilan negara dapat mengakomodir apa yang menjadi keinginan bersama dalam menciptakan keadilan dan kesimbangan berkontrak. Pola seperti ini merupakan salah bentuk perilindungan untuk  mencegah hal- hal terburuk yang terjadi suatu saat nanti. 
Kedua, untuk mewujudkan keseimbangan berkontrak dilakukan dengan cara represif. Dalam hal ini para pihak  dapat mengajukan secara bersama –sama untuk memintap pendapat mengikat (binding opinion) Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk menilai apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak telah adil, seimbang , dan menjadi produk hukum bagi para pihak. Sehingga menjadi tekanan bagi para pihak, sebab dengan adanya pendapat mengikat oleh arbiter bisa dijadikan landasan hukum. 
Jika hal tersebut belum juga tercapai maka salah satu pihak untuk meminta gubernur atau presiden untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama ini. Sebab Pasal 20 Peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  menyatakan bahwa  Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk  mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan  mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Dari dua usulan perlindungan hukum kontrak  yang diajukan oleh peneliti tidak lain merupakan dorongan untuk mencapi keadilan dan keseimbangan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama. Seorang filsuf mengatakan justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya)
Akibar Hukum Perjanjian Antara Pemkot Malang, PT Citra Gading, Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar 
Secara pengertian telah diterangkan bahwa Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diakui oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya adalah tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 
Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Seperti, mengadakan perjanjian kerjasama BOT maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian perjanjian BOT tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitupun sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, selain itu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Wujud dari akibat hukum adalah ketika para pihak melakukan perjanjian kerjasama BOT ini , maka lahirlah hubungan hukum antara keduanya.
Dalam hal terjadi ketidakseimbangan akibat ketidaksetaraan posisi para pihak yang membuat kontrak yang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak diperlukan intervensi negara (pemerintah) untuk menegakan asas keseimbangan dalam hubungan perjanjian build operate transfer tersebut.
Sebelumnya telah disinggung mengenai akibat dari ketidakseimbangan sebuah perjanjian. Jika Kesetaraan dan timbal balik pemenuhan perjanjian di buat begitu tanpa atas dasar kedudukan para pihak. Adanya pihak yang mendominasi pada perjanjian kerjasama dapat mengganggu jalanya prestasi dan diduga akan membahayakan para pihak. Karena tidak ada jaminan secara hukum , jika perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan apabila posisi para pihak dalam posisi tidak seimbang. 
Bahkan dampak secara luas berakibat bagi semua anggota masyarakat atas dasar hak (Right Based Weight) dan  atas dasar manfaat (good based weight). 
Telah kita ketahui syarat sahnya sebuah kontrak atau perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan ada empat syarat yang harus dipenuhi:
	Kesepakatan atau mengikat para pihak 

Cakap 
Suatu hal tertentu 
Sebab yang halal 
Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar Kesepakatan para pihak yang menimbulkan resiko dan mengikat. Akibatnya, hukum positif memang menentukan bahwa perjanjian adalaha mengikat sebagai hukum terhadap para pihak yang membuatnya sehingga mereka terikat pada isi perjanjian
Kekuatan mengikat kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat.  yang secara kongkrit dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memuat ketentuan imperative, yaitu semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Namun jangan dilupakan perjanjian ini berlaku secara tegas sesuai yang dinyatakan di dalamnya, tetapi menurut sifatnya segala sesuatu persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan,atau undang-undang. oleh karenanya pada perjanjian kerjasama ini walaupun secara tegas sesuai hubungan di dalamnya, tidak bisa terlepas dari hal – hal yang patut berlaku juga menurut orang lain. Akibat hukum yang berlaku para pihak yang membuatnya untuk patuh terhadap isi perjanjian, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 
Dengan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban pasca perjanjian kerjasama ini dibuat perlu dipertanyakan ulang kepastian hukum dan akibat – akibat hukum. Perjanjian yang menurut peneliti tidak jelas maksud hak – hak yang diberikan, ketidakadilan, serta tidak sesuai dengan undang-undang (peraturan menteri perdagangan) membahayakan masyarakat secara luas dan khususnya para pihak. 
Peristiwa hukum ini bermula karena tidak adanya itikad baik antar para pihak. Itikad baik ini merupakan pegangan bagi para pihak baik sebelum ataupun pelaksanaan sebuah perjanjian sebagaiamana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”
Pada saat mulainya Perjanjian berlakunya suatu hubungan hukum, yang biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dan pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum atas kesepakatan perjanjian kerjasama. 
Maka sejak awal perjanjian Pemerintah Kota Malang, PT. Citra Gading Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar Terpadu Dinoyo Malang pedoman utamanya harus adanya itikad baik. Dalam hal menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak Pasal 1320 angka 3 suatu hal tertentu merupakan syarat objektif. Objektifitas sebuah perjanjian ditentukan pada saat para pihak menentuk hak dan kewajiban. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan rasionalitas mengapa perjanjian tersebut dibuat.
Prestasi sendiri merupakan kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Jika dalam perjanjian BOT ini sebagai kewajiban pemberi konsesi dan hak penerima konsesi, begitupun sebaliknya. Prestasi ini berisi berikan sesuatu , membuat sesuatu, dan/atau tidak memberikan sesuatu kepada salah satu pihak. 
Maka setiap prestasi yang disepakati oleh para pihak pada perjanjian kerjasama ini harus menyebutkan secara tegas apa yang akan diberikan hingga berakhirnya sebuah kontrak. Hal ini tidak tergambarkan pada perjanjian kerjasama BOT ini. Para pihak sebagaiamana temua terhadap ketidakseimbangan, yaitu 
	Hak PIHAK Kesatu huruf c “Menyerahkan kepada pihak kedua semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir (Pada Perjanjian Kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar); tidak menyebutkan secara rinci mengenai penyerahan dokumen. Hal ini berbeda dengan Perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama di dalam hurf e Hak PIHAK KESATU
	Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA “tidak menyebutkan klausa yang menyatakan akan mentaati hasil mediasi dengan komisi nasional hak asasi manusia (Pada Perjanjian Kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar” 
	Kewajiban PIHAK KEDUA “ Tidak ada klausa yang mewajibkan PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen yang diminta PIHAK KESATU seperti yang tertuang dalam hak PIHAK KESATU huruf e” (Pada perjanjian kerjasama Pemkot Malang dengan PT.Citra Gading Asritama) 

bahwa dalam hak dan kewajiban antara Pemkota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama tidak menyebutkan mengenai Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern”
Pada pembahasan sebelumnya secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini telah terjadi ketidakseimbangan. Pertama, pemberitaan di media cetak yang muncul memaparkan bahwa relokasi pedangan yang berujug pada kericuhan.
“Pemindahan pedagang dari Pasar Merjosari ke Pasar Dinoyo pada Kamis (6/4) diwarnai sejumlah kericuhan. Ratusan pedagang yang menolak dipindah menghadang petugas keamanan yang hendak masuk ke dalam pasar”. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/06/onzc59383-pemindahan-pedagang-pasar-merjosari-malang-berakhir-ricuh, diakses tanggal 15 Oktober 2017
Bahwa kericuhan di atas tidak terlepas dari ketidakseimbangan pada sebuah perjanjian. Kedua, dari sudut pandang itikad bak juga tidak terlihat pada perjanjian ini. Kepatutan dan kepantasan, serta perasaan hukum dan kepantasan masyarakat sebagaiamana penjelas di atas.
Meskipun dalam sebuah perjanjian kerjasama BOT dibuat atas dasar kepentingan-kepetinngan individu perlu mempertimbangkan kepentingan umum sebagai batas dari kebebasan berkontrak. Tentu ragam kepentingan dapat muncul dalam pelbagai situasi berbeda. Tetapi kepentingan umum tetap harus diutamakan dan bagaiamanapun juga didahulukan.

 Demi kepastian hukum, maka berlaku secara umum ketentuan bahwa perjanjian yang melanggr larangan dimaktubkan dalam undang-undang akan batal demi hukum, terutama bila sifat larangan atau maksud dan tujuan ketentuan larangan tersebut mengimplikasikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan melanggar larangan tersebut sekaligus melanggara kepentingan umum.
Jika telah ditetapkan Muatan isi suatu perjanjian sebagaiaman Perjanjian kerjasama BOT diatas. Dan ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak, pada prinsipnya oleh undang-undang hal tersebut “dikonstatasikan” sebagai suatu perjanjian yang memunculkan suatu tidak seimbang. 
Kriteria ketidakseimbangan dapat ditempat dalam konteks apakaha pembuatan perjanjian, muatan isi, maksud dana tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kepatutan. Yang kemudian menghasilkan sesuatu yang  seimbang atau tidak. 
Kebebasan berkontrak individu dibatasi oleh asas keseimbangan, yakni bila pengejawatahkan kebebasan berkontrak dalam situasi kongret ternyata bertentang dengan kepentingan-kepentingan lain dan dari tatanan yang lebih tinggi. Dengan berpatokan pada asas keseimbangan, maka perjanjian kerjasama BOT seperti itu tidak mempunyai landasan pembenar. 
Pada prinspnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan hukum perjanjian dan perikatan dikategorikan sebagai hukum yang mengatur para pihak. Hukum yang bersifat memaksa dapat dimunculkan apabila pembuat perjanjian atau salah satu pihak dalam membuat perjanjian secara khusus ingin mendominasi. 
Maka tidak menjadi alasan jika dalam ketidasetaraan prestasi dalam kontrak bertimbal balik secara tegas dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan kontrak. Maka jika terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan dalam pembentukan kontrak, tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbal balik. 
Pada Pasal 3 keputusan presiden No. 7 Tahun 1998 Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastuktur merupakan landasan peraturan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip apa saja yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah. 
Prinsip-prinsip pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama meliputi:
	tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan w awasan dalam penyelenggaraan  pembangunan nasional; 

saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan; 
meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan  dan atau pengelolaan infrastruktur; semakin mendorong pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; 
proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi; tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk pada  hukum Indonesia. 
Dan kemudian dipertegas pada Pasal 10 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam membuat perjanjian kerjasama setidaknya memuat:
	lingkup pekerjaan; 

jangka waktu; 
tarif pelayanan, dalam hal kerjasama menyangkut 
kegiatan pengelolaan infrastruktur; 
hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul pihak-pihak; 
sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; 
penyelesaian perselisihan; 
pemutusan atau pengakhiran perjanjian; 
pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 
Meskipun unsur naruralia dalam sebuah perjanjian menyatakan bahwa unsur yang lazim atau dianggap selalu ada dalam perjanjian. Dengan cuku telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila perjanjian tersebut tidak mengaturnya, maka undang-undang yang melengkapinya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. 
Namun unsur di atas tidak bisa digunakan secara serta merta. Pasti atau tidaknya suaut perjanjian adalah yang disebutkan dalam perjanjian.  Maka dianjurkan dalam sebuah perjanjian dituliskan serinci mungkin maksud dan tujuan serta hak dan tujuannya agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. 
Dengan tidak menyebutkan hak dan kewajiban serta resiko yang timbul antar para pihak secara rinci menurut undang-undang. perjanjian kerjasama BOT Pasar antara Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama ini tidak memiliki kepastian hukum. Sebab apa yang disebutkan dalam Peraturan perdagangan sebagai turunan dari perjanjian kerjasama ini. 
Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan Pemerintah melakukan pembinaan  berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Dan pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Peraturan menteri perdagangan di atas tidak tertuang dalam perjanjian kerjasama BOT Pasar ini. Sehinga menimbiulkan pertanyaan siapa yang akan melakukan pelatihan terhadap sumberdaya manusia, dimana pedagang melakukan konsultasi, dan bagaimana pola pengawasannya. Kewajiban – kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang sama sekali tidak digunakan oleh para pihak. mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak terhadap resiko pembangunan Pasar Tepadu. 
Tidak adanya kepastian hukum di atas juga dilatarbelakangi dari tidak tertuangnya peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai dasar – dasar hukum perjanjian bagi para pihak. 
Padahal dengan adanya sebuah kontrak sebagai produk hukum menghendaki ketertiban untuk mencapai keadilan. Maka dalam hukum kontrak menghadirkan teori kehendak, dimana menurut teori ini yang menekankan pada faktor kehendak, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan.
Berarti kesepakatan dalam suatu kontrak, para pihak akan berusaha untuk mendapatkan konsesi sebanyak mungkin, dan sebaliknya mereka juga harus saling memberi konsesi. Proses give and take itu sarat dengan pertimbangan akan fairness. Fairness tidaklah persis sama dengan keadilan, melainkan lebih bermakna.
PIHAK KESATU akan memberi PIHAK KEDUA timbal balik (aequus) untuk apa yang PIHAK KESATU anggap pantas ( bonum) menerimanya dari PIHAK KEDUA. Hasilnya adalah kesepakatan yang setara dan pantas/baik (ad aequo et bono, demi kepantasan dan kebaikan).  
Maka dengan adanya penjelasan di atas menurut peneliti perlu dilakukan amandemen terhadap perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu. . Amandemen ini diperlukan untuk menghadirkan kepastian hukum atas kesepakatan yang dibuat dan pantas menurut hukum dan keadilan. 
Selanjutnya peneliti akan mencoba memapar mengenai temuan pada perjanjian kerjasama PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang Tentang Pembangunan Pasar Raya Dinoyo. Dasar hukum  melandasi pada Perjanjian kerjasama Malang  050/558/35.73.112/2010 dan 352/C.GA.Sby/IX/2010 antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama. 
Bahw pada perjanjian kerjasama dengan koperasi pedagang dirasa adanya ketidaksetaraan. Pada huruf c menyebutkan PIHAK KESATU akan menyerah dokumen pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir. Menurut peneliti dokumen yang dimaksud tidak secara gamblang diartikan dalam perjanjian ini. Padahal dokumen pada perjanjian antara Pemkot dengan PT. Citra Gading Asritama disebutkan secara detail apa saja dokumen yang akan diberikan jika perjanjian ini berakhir. 
Pasal 1342 KUH Perdata menyebutkan:
“Jika kata – kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenakan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”
Pasal 1344 dan 1345 KUH Perdata juga menyebutkan: 
“Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertia, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikan yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan”
“jika kata –kata dapat diberikan dua macam pengertian , maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”
Kemudian dipertegas dalam Pasal 1348 menyebutkan:
“semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”
Setiap perjanjian kerjasama BOT yang dibuat oleh para pihak harus diartikan hingga kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan tersebut. bahwa jika dilihat pada perjanjian adanya dominasi oleh salah satu pihak karena menjadi janggal ketika diperjanjian sebelumnya menyebutkan secara gamblang isi dokumen. 
Hal ini tersebut mengakibatkan keadilan sebagai justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) tidak muncul sebagai pedoman para pihak. 
Apa yang disebut Thomas Aquinas Thomas Aquinas, tiga struktur fundamental (hubungan dasar)  dalam hubungannya dengan keadilan berkontrak, diantaranya 
	Hubungan antara individu (ordo partium ad partes)

Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (ordo totius ad partes)
Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (ordo partium ad totum)
Serta keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (acceptio personarum) dan keluruhannya (dignitas). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatuhan (equity) tidak tercapai semata mata dengan hanya berpihak pada salah pihak, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem).
Maka ada keterkaitan kesamaan yang perlu dijelaskan oleh PT. Citra Gading Asritama seperti sebelumnya mengadakan perjanjian dengan Pemerintah kota Malang. Agar sesuai dengan Pasal 1348 KUH Perdata serta adanya kesamaan pemahaman tanpa adanya tipu muslihat dalam konstruksi perjanjian. 
Akibatnya akan sangat fatal jika tidak sesuai Pasal 1348 serta kepatutan dan kebiasaan. Yang disebut dengan kepatutan dan kebiasaan yaitu: 
	Kontrak – kontrak yang dinodai oleh imoralitas seksual

Kontrak – kontrak yang cenderung mencampuri kesucian perkawinan
Kontrak – kontrak untuk menjual jabatan – jabatan public atau gelar kehormatan
Kontrak – kontrak untuk melakukan kejahatan 
Kontrak – kontrak untuk memperoleh manfaat yang tidak adil dari pemrintah
Kontrak – kontrak yang melibatkan perdagangan dengan negara musuh 
Kontrak untuk meniput bendahara negara 
Kontrak kontrak yang cenderung mengganggu administrasi keadilan 
Kontrak kontrak yang merugikan kebebasan perkawinan
Oleh karena itu dengan tidak menyebutkan secara jelas maksud dan tujuan tersebut di atas, dan diduga bertentangan dengan kepatutan dan kebiasaan yaitu Kontrak yang dibuat untuk memperoleh manfaat yang tidak adil dari pemrintah. Manfaat yang tidak adil disini maksud peneliti yaitu atas lahan pemerintah yang dikelola  oleh swasta tidak secara jelas menjelaskan menjelaskan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain. \ Berakibat kontrak batal demi hukum karena bertentang dengan syarat objektif sahnya perjanjian.
Karena syarat objektif Artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada perikatan yang ditimbulkan. Karena sejak semula dianggap tidak pernah ada kontrak, maka logikanya tidak aka nada kontrak yang diakhiri.
Pembatalan atau kebatalan akan berakibat hukum terhadap kontrak yang dibatalkan. Pembatalan atas sebagai kontrak atau pembatalan fragmential dapat dilakukan jika bagian dari perbuatan hukum kontraktual tidak berkaitan dengan unsur esensialia kontrak. Artinya bahwa perjanjian kerjasama ini dapat batal demi hukum secara keselururuhan jika berkaitan dengan aspek subtansi.
Akibat-akibat yang didapatkan dari sebuah perjanjian kerjasama BOT Pasar , sebagai berikut:
	Hak dan kewajiban para pihak kembali ke keadaan semula seperti sebelum adanya kontrak (PAsal 1451 KUH Perdata)

Hak – hak yang telah dinikmati oleh para pihak harus dikembalikan (Pasal 1452 KUH Perdata)
Terhadao risiko-risiko yang muncul baik sebelum maupun sesudah perjanjian dilaksanakan. Resicoler yang memerintah, seseorang untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Sedangkan perjanjian timbale balik menghendaki suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. 
Perbandingan Build Operate Transter (BOT) Pasar Terpadu Dinoyo Malang Dengan Daerah Lain. 
Salah satu cara mengetahui apakah sebuah perjanjian yang dilakukan pemerintah kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama telah dilakukan dengan dengan melihat asas-asa, syarat sahnya sebuah kontrak, dan akibat-akibat hukum. 
Cara selanjutnya dengan memperbandingkan perjanjian di satu daerah dengan daerah lan. Dalam memperbandingan hal tersebut peneliti mengambil dua bentuk Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) yang dilakukan oleh PT. Gala Bumi Perkasa dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Cahaya Sumbar Raya dengan Pemerintah Kota Padang . 
Perjanjian di atas yang diambil sebagai perbandingan karena wilayah yang berbeda serta kedua perjanjian ini mempunyai persamaan yakni berawal dari revitalisasi dalam bidang pasar. Hal ini dilakukan agar lebih terlihat kelemahan atau kekuatan atas perjanjian Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama. Klausa mengenai objek, jangka waktu konsesi, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa  yang dikendaki  para pihak akan lebih terlihat. 
Pertama, Pada perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota. Budi Santoso, Hendro Saptono,dkk, Pelaksanaan Perjanjian Build Operate  and Transfer (BOT) Dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek  Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016  Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Gala Bumiperkasa mengadakan perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi kota Surabaya. Kontrak ini ditandatangani oleh Walikota Surabaya dan Direktur Utama PT.  Bahwa objek pasar yang yang dibangun yaitu Pasar turi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan  kerjasama bangun guna serah (BOT) akan berjalan selama 25 tahun. Pembangunan terhadap objek perjanjian akan dilakukan selama 24 bulan dihitung sejak tanggal berita acara penyerah objek.
PT. Gala Bumiperkasa selaku investor akan mendapat keuntungan melalui pendayagunaan gedung tersebut. Setelah jangka waktu 25 tahun berakhir, tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Surabaya. Di karenakan perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik maka perlu dipertegas mengenai hak dan kewajiban para pihak guna meminimalisir resiko yang timbul atas perjanjian kerjasama.
Adapun hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama yaitu. Pertama, Pemerintah Kota Surabaya atau PIHAK PETAMA berkewajiban Untuk mengosongkan, menyediakan dan menyerahkan lahan eks bangunan Pasar Turi kepada PT. Gala Bumiperkasa, segala akibat yang timbul dari penyerahan obyek (status lahan, penyerahan aset dan pengosongan serta dan lain sebagainya) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, membebaskan PIHAK KEDUA (PT. Gala Bumiperkasa) dari segala tanggung jawab dalam hal terjadi tuntutan baik perdata dan/ pidana dan/atau tata usaha negara berkenaan dengan proses penghapusan bangunan lama tersebut.
Pemerintah Kota Surabaya juga diwajibkan untuk meneyelesaikan permasalahan dengan Pedagang Pasar Turi bersama PIHAK KEDUA, rnenyediakan dan melakukan penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) guna menampung Pedagang Pasar Turi,.
Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan (prioritas) pertama, yaitu penawaran kepada Pedagan Pasar Turi, khususnya pada lantai Lower Ground, lantai Ground, lantai Satu, dan lantai Dua dengan harga khusus dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak disosialisasikan. 
Prioritas untuk membeli kembali stand/kios Pasar Turi Surabaya adalah pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam bangunan Pasar Turi Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 4, yang menempati kios/stand dengan menunjukan buku hak pakai stand/ kios yang resmi dikeluarkan oleh UPTD Pasar Turi sebelum  terjadinya kebakaran dan telah di validasi oleh PIHAK PERTAMA. Dan berkewajiban memverifikasi  Pedagang yang tidak termasuk dalam kriteria di atas tidak memiliki prioritas, termasuk pemegang ijin menggunakan selasar dan pengelolaan MCK. Serta kewajiban lain PT. Gala Bumi perkasa selaku investor atau pemilik modal dalam pembangunan ini
Selain kewajiban di atas Pemerintah Kota Surabaya da PT . Gala Bumi Perkasa Juga Mempunyai Hak. PIHAK PERTAMA berhak Menerima pembayaran kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 10 Perjanjian, Menerima tanah dan banguanan Pasar Turi Surabaya setelah janga waktu Perjanjian ini berakhir atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan telah berakhir, dan Menerima laporan progress pelaksanaan pembangunan Pasar Turi dari Pihak Kedua setiap bulan.
PIHAK KEDUA berhak Menjual stand/kios dan lain-lainnya yang dibangun dengan status Hak Pakai Stand dengan jangka waktu sesuai yang ditentukan dalam perjanjan ini, Menerima pembayaran dari penjualan stand/kios, servic charge dan pendapatan lain terkait dengan pengelolaan Obyek Perjanjian ini seperti pemanfaatan koridor/ atrium, toilet serta parkir, Mengelola bangunan Pasar Turi Surabaya baik atas upaya manajemen PIHAK KEDUA sendiri maupun dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak lain, seperti jasa keamanan (security), cleaning service (house keeping) serta parkir, dan Mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pembiayaan proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi, sebagian atau seluruhnya dari Bank/ Lembaga Keuangan.
Apabila terjadi sengkerta dikemudian hari dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Gala Bumiperkasa mengawali penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah. Namun apabila tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
Kedua, Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Cahaya Sumbar Raya tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sentral Pasar Raya Padang. Ima Oktorina, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate Transfer (BOT)  Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pembangunan Sentral Raya Padang), Thesis Magister Kenotaritatan Universitas Diponegoro Objek Perjanjian kerjasama ini meliputi areal terminal Goan Hoat, Kompleks Pertokoan IWAPI, Pertokoan Blok A, B, C dan D di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat. Jangka waktu konsesi sentral pasar raya Padang selama 25 tahun dengan mengembalikan setelah masa konsesinya berakhir. 
Adapun Kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjanjian antara Pemerintah Kota Padang (PIHAK PERTAMA)  dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (PIHAK KEDUA). PIHAK PERTAMA berkewajiban Menjamin pihak kedua untuk mengosongkan areal lokasi sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan memberikan izin kepada pihak kedua untuk membongkar bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, Menjamin bahwa lokasi tanah objek kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yang dikerja samakan dengan pihak ke dua tidak dalam sitaan, perkara di pengadilan ataupun gugatan pihak manapun serta tidak dalam agunan jaminan hutang pihak pertama.
PIHAK PERTAMA juga berkewajiban menjamin seluruh jalan dan fasilitas umum dari kawasan Pasar Raya Barat tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dikerja samakan dengan pihak manapun, Memfasilitasi pihak kedua dalam proses perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini. Memindahkan pedagang dari tempat lama ketempat baru dibangun oleh pihak kedua yang merupakan bagian/hak pihak pertama paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pengoperasian dan segala konsekwensi akibat pemindahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Dan Menjamin pedagang lama mendapat petak toko pada bagian yang menjadi bagian pihak pertama dengan harga sesuai negosiasi pihak pertama dengan para pihak pedagang lama.
PIHAK KEDUA berkewajiban Membangun gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir serta fasilitas lainnya sesuai dengan perencanaan teknis yang disepakati, Untuk pembangunan tahap I selambat-lambatnya diselesaikan selama 18 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan IMB, sedangkan pembangunan tahap 2 dan 3 akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri, Menanggung seluruh biaya pembangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir serta fasilitas lainnya, biaya tim monitoring, biaya tim kerja sama lainnya, perizinan, surat pertanahan dan biaya pembongkaran bangunan lama, Menyerahkan first floor pada gedung pusat pusat perbelanjaan tahap I, lower ground pada gedung perbelanjaan tahap II dan lower ground Pada gedung pusat perbelanjaan tahap III kepada pihak pertama.
PIHAK KEDUA juga berkewajiban Membayar royalty setiap tahunnya kepada pihak Pertama sebesar 1 (satu) permil dari nilai konstruksi bangunan setiap tahapan, Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnya dan melaksanakan kajian lingkungan mematuhi undang-undang gangguan serta ketentuan yang berlaku, Merawat, menjaga ketertiban, keamanan dan keberadaan serta mengansuransikan bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir selama bangunan gedung dimaksud dibawah pengelolaan pihak kedua.
Menyerahkan gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir serta fasilitas lainnya yang telah dibangun dan hak pengelolaan kepada pihak pertama pada saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan yang diberikan kepada pihak kedua dengan maksud perjanjian kerja sama ini, penyerahan tersebut harus dalam keadaan baik, utuh, bebas dengan segala hutang dan tuntutan pihak manapun dan bila ada tagihan/tuntutan maka hal itu sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua, dan Mengupayakan ikatan kerja sama dengan pihak Bank guna membantu pedagang/pembeli untuk mendapatkan kepemilikan kios dan modal usaha.
Sedangkan hak – hak para pihak meliputi hak PIHAK PERTAMA, Menerima royalty setiap tahunnya dari pihak kedua sebesar 1 (satu) permil dari konstruksi bangunan dari setiap tahapan, Menerima dan memanfaatkan first floor pada gedung pusat perberlanjaaan tahap I, lower grund pada pusat perbelanjaan tahap II dan lower ground pada gedung pusat perbelanjaan tahap III, Membentuk tim monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pelaksanaaan pembangunan yang biayanya disetujui dan ditanggung oleh pihak kedua. 
Dan Menerima seluruh bangunan dan fasilitas lainnya yang dibangun oleh pihak kedua setelah jangka waktu perjanjian kerja sama terakhir dalam keadaan terawat dan layak secara teknis setelah dilakukan penelitian dan suatu tim khusus yang dibentuk bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua serta mencatatkannya sebagai aset milik Kota Padang.
Hak PIHAK KEDUA Mengelola gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir serta fasilitas lainnya dan menerima semua hasilnya selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini (kecuali hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) angka 2 ) menjadi hak pihak pertama, Mengagunkan hak guna bangunan atas tanah /bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir kepada pihak Bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan kewajiban memberitahukannya kepada pihak pertama.
Serta Membongkar bangunan lama beserta bangunan turutannya dan serta selanjutnya seluruh bongkaran bangunan berikut seluruh turunannya merupakan hak pihak kedua, dan Selama jangka waktu pendayagunaan/pengelolaan pihak kedua berhak menyewakan atau membuat kerja sama dengan pihak lain atas gedung pusat perbelanjaan, gedung parkir dan fasilitas lainnya dengan ketentuan bahwa perjanjian sewa menyewa/kerja sama tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu dan bertentangan dengan isi dan maksud perjanjian kerja sama ini.
Apabila terjadi sengkerta dikemudian hari dalam Kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Cahaya Sumbar Raya juga mengawali penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah. Namun apabila tidak selesai dengan jalur musyawarah maka ditempuh melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Apabila kedua upaya yang dilakukan tidak berhasil diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Pengadilan Negeri Padang.
Agar dapat melihat lebih terang perbandingan yang muncul diantara ketiga kontrak tersebut. Berikut ini Matrix perbedaan dan persamaan pada ketiga perjanjian diatas. 













Tabel.1.2 
Perbedaan Perjanjian Kerjasama Build Operate Transfer 3 (tiga) Daerah 

Perbedaan
Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama 
Perjanjian Kerjasama Pemkot Surabaya Dengan PT. Gala Bumi Perkasa 
Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya
Objek Perjanjian
Pasar Dinoyo dan Pedagang Pasar Dinoyo Malang
Pasar Turi Surabaya
Areal terminal Goan Hoat, Kompleks Pertokoan IWAPI, Pertokoan Blok A, B, C dan D di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat
Hak dan Kewajiban Pemerintah 
Hak Pemerintah 

Menerima penyerahan objek perjanjian kerjasama dari pihak kedua beserta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya berikut sarana penunjangnya dalam keadaan lengkap, baik, layak huni, dan layak dalam keadaan bebas sengketa dan tidak adanya pembebanan apapun pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir

Kewajiban
-Memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk melakukan perjanjian dengan pedagang Pasar Dinoyo
- Meminjamkan sertfikat (HPL) kepada pihak kedua untuk mengurus (HGB) atas nama pihak kedua di atas (HPL) atas nama pihak kesatu terhadap objek perjanjian kerjasama,
Hak Pemerintah 

Menerima laporan progress pelaksanaan pembangunan Pasar Turi dari Pihak Kedua setiap bulan.

Kewajiban Pemerintah:
-mengosongkan, menyediakan dan menyerahkan lahan eks bangunan Pasar Turi kepada PT. Gala Bumiperkasa, segala akibat yang timbul dari penyerahan obyek (status lahan, penyerahan aset dan pengosongan serta dan lain sebagainya) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

-membebaskan PIHAK KEDUA (PT. Gala Bumiperkasa) dari segala tanggung jawab dalam hal terjadi tuntutan baik perdata dan/ pidana dan/atau tata usaha negara berkenaan dengan proses penghapusan bangunan lama tersebut.
Hak Pemerintah

-Menerima royalty setiap tahunnya dari pihak kedua sebesar 1 (satu) permil dari konstruksi bangunan dari setiap tahapan, Menerima dan memanfaatkan first floor pada gedung pusat perberlanjaaan tahap I, lower grund pada pusat perbelanjaan tahap II dan lower ground pada gedung pusat perbelanjaan tahap III

-Membentuk tim monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Padang

Kewajiban
Menjamin bahwa lokasi tanah objek kerja sama dikerja samakan dengan pihak ke dua tidak dalam sitaan, perkara di pengadilan ataupun gugatan pihak manapun serta tidak dalam agunan jaminan hutang pihak pertama.

Menjamin pedagang lama mendapat petak toko pada bagian yang menjadi bagian pihak pertama dengan harga sesuai negosiasi pihak pertama dengan para pihak pedagang lama.
Hak dan Kewajiban Pengelola/
Kontraktor
Hak Kontraktor

Melakukan perjanjian dengan pedagang Pasar Dinoyo atas fasilitasi pihak kesatu

Dapat melakukan pengembangan usaha termasuk melakukan perubahan dan perluasan sektor usaha atas bangunan yang dimaksud

Menerima izin mendirika banguan, HGB, HPL dari pihak kesatu. Dan memperoleh kemudahan dalam izin – izin instansi

Kewajiban

Menanggung semua biaya dan resiko dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian tim independen sampai dengan kembali pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama

Menerima pembangunan Pasar Tempat Penampungan Sementara dan pembangunan Pasar Tradisional Dinoyo beserta fasilitas Pendukungnya, sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan Pasar Dinoyo.
Hak Kontraktor

Menerima pembayaran dari penjualan stand/kios, servic charge dan pendapatan lain terkait dengan pengelolaan Obyek Perjanjian ini seperti pemanfaatan koridor/ atrium, toilet serta parkir

Mengelola bangunan Pasar Turi Surabaya baik atas upaya manajemen PIHAK KEDUA sendiri maupun dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak lain, seperti jasa keamanan (security), cleaning service (house keeping) serta parkir

Kewajiban

Melakukan penawaran kepada Pedagan Pasar Turi, khususnya pada lantai Lower Ground, lantai Ground, lantai Satu, dan lantai Dua dengan harga khusus dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak disosialisasikan

Memberikan Prioritas untuk membeli kembali stand/kios Pasar Turi Surabaya adalah pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam bangunan Pasar Turi Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 4, yang menempati kios/stand dengan menunjukan buku hak pakai stand/ kios yang resmi dikeluarkan oleh UPTD Pasar Turi.

Memverifikasi  Pedagang yang tidak termasuk dalam kriteria di atas tidak memiliki prioritas, termasuk pemegang ijin menggunakan selasar dan pengelolaan MCK.
Hak Kontraktor

Membongkar bangunan lama beserta bangunan turutannya dan serta selanjutnya seluruh bongkaran bangunan berikut seluruh turunannya merupakan hak pihak kedua

Kewajiban 

Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnya dan melaksanakan kajian lingkungan mematuhi undang-undang gangguan serta ketentuan yang berlaku,


Merawat, menjaga ketertiban, keamanan dan keberadaan serta mengansuransikan bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung parkir selama bangunan gedung dimaksud dibawah pengelolaan pihak kedua.
Waktu Konsesi
30 Tahun 
25 Tahun 

Waktu Pembangunan 
24 Bulan 

18 Bulan Tahap I dan akan diatur lagi dengan perjanjian tersendiri
Penyelesaian Sengketa 
Pengadilan Negeri Kota Malang
Pengadilan Negeri Surabaya
Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan Pengadilan Negeri Padang

Tabel.1.3
Persamaan Perjanjian Kerjasama Build Operate Transfer 3 (tiga) Daerah
Persamaan 
Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama 
Perjanjian Kerjasama Pemkot Surabaya Dengan PT. Gala Bumi Perkasa 
Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya
Objek 
Perjanjian yang dilakukan di tiga daerah  objek perjanjiannya adalah Pasar
Hak Dan Kewajiban Pemerintah
	Hak pemerintah menerima hasil pengerjaan setelah perjanjian ini selesai

Kewajiban Pemerintah melakukan sosialisasi dan penempatan sementara kepada para pedagang pasar
Hak dan Kewajiban Kontraktor
	Haknya menarik keuntungan dari pembangunan yang dikelolanya. 

Haknya dapat memindahtangankan kepada pihak lain pembangunan tersebut 
Haknya mendapat pinjaman dari lembaga keuangan/bank atas pemerintah
Kewajibannya menanggung seluruh resiko yang timbul atas bangunan tersebut. 
Kewajibannya melakukan hubungan hukum dengan pedagang
Waktu Konsesi
Dari ketiga perjanjian, yang sama masa konsesinya yakni 25 Tahun terdapat pada Perjanjian Kerjasama Pemkot Surabaya Dengan PT. Gala Bumi Perkasa dan Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya.
Waktu Pembangunan 
Dari ketiga perjanjian, yang sama masa pembangunannya yakni 24 bulan terdapat pada Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama dan Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya
Penyelesaian Sengketa
Ketiga perjanjian ini memilih menyelesaikan sengketa dengan musyawarah mufakat dan pengadilan. Sedangkan Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya memilih dengan menambahkan penyelesaian sengketanya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  
 











Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada lima aspek yang selama ini menjadi perbedaan dan persamaan dalam kontrak BOT pasar yaitu objek perjanjian, hak dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban pengelola/kontraktor, waktu konsesi, waktu pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Ketiga daerah diatas menggambarkan bahwa selama ini kontrak BOT pasar di tiap daerah belum ada kesamaan dalam objek perjanjian maupun hak dan kewajiban. Hal ini disebabkan karena tiap daerah memiliki kebijakannya sendiri-sendiri yang kemudian berdampak terhadap pemenuhan kontrak yang beraneka ragam. Sehingga menurut penulis seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia membuat kebijakan berupa peraturan yang mengatur bagaiamana membuat kontrak bangun guna serah dalam bidang Pasar. 











BAB IV 
PENUTUP
Kesimpulan 
Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Build Operate Transfer (BOT) Pemkot Malang, PT Citra Gading Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar 
Bahwa adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama Tentang Pengelolaan dan Pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo, serta Perjanjian PT. Citra Gading dengan Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang.  
Ketidakseimbangan tersebut dilihat dari empat hal yaitu tidak adanya kejelasan yang diberikan kepada PT. Citra Gading Asritama kepada Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang tidak menyebutkan dalam perjanjian untuk mentaati putusan mediasi, serta pemerintah yang tidak menyebutkan kewajibannya sebagaiaman Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern. 
Sehingga perjanjian kerjasama ini tidak memberikan rasa keadilan dalam berkontrak yang mana menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Perjanjian ini juga tidak mememuhi dua kriteria asas keseimbangan yaitu pengharapan objektif dan kesetaraan para pihak dalam hak dan kewajiban.  Yang kemudian berakibat pada tidak adanya penghormatan terhadap manusia serta tidak ada nilai aktual dalam melaksanakan sebuah kontrak dan tidak ada bentuk kesamaan jumlah dan kuantitas. Di mana tidak ada angka yang pasti mengenai resiko, pengelola, dan pemeliharaan tersebut. 
Akibar Hukum Perjanjian Antara Pemkot Malang, PT Citra Gading, Asritama, dan Koperasi Pedagang Pasar 
Apabila sebuah perjanjian dimulai dengan tidak adanya itikad baik dalam berkontrak, maka aka akad danya pihak yang mendominasi pada perjanjian kerjasama dan dapat mengganggu jalanya prestasi serta  diduga akan membahayakan para pihak. Berdasarakan keempat hal yang membuat perjanjian kerjasama ini tidak seimbang di atas berakibat pula terhadap perjanjian ini. 
Akibat hukum yang pertama yaitu sejak pemerintah Kota Malang tidak ada kewajiban dalam melakukan konsultasi dan sebagainya sebagaiamana Pasal 19 peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor : 53/m-dag/per/12/2008  Tentang Pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga kontrak ini tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak. 
Akibat hukum yang kedua yaitu batal demi hukum. pada perjanjian ini akan batal demi hukum karena tidak menafsirkan secara jelas perjanjian tersebut sebagaiaman maksud 1348 KUH Perdata. Pasal 1348 merupaka sebuah kepatutan dan kebiasaan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. jika hal tersebut tidak ada dilaksanakan maka syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan berakibat batal demi hukum.
Perbandingan Build Operate Transter (BOT) Pasar Terpadu Dinoyo Malang Dengan Daerah Lain. 
Perbandingan Perjanjian kerjasama akan di kaji dalam bentuk kerjasama build operate transfer di tiga daerah meliputi Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dengan PT. Citra Gading Asritama, Perjanjian Kerjasama Pemkot Surabaya Dengan PT. Gala Bumi Perkasa, Perjanjian Kerjasama Pemkot Padang dengan PT. Cahaya Sumber Raya. 
Dari ketiga perjanjian ini setidaknya dapat dilihat perbedaan pada objek perjanjian, hak dan kewajiban, waktu konsesi, waktu pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Dari hasil telaah, salah satu perbedaan yang paling signifikan yaitu  kewajiban pemerintah dalam menjamin objek perjanjian bukan sengketa dan barang jaminan. Serta penyelesaian yang dilakukan di BANI. Persamaan yang paling signifikan yaitu hampir seluruh perjanjian memuat kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan hak kontraktor mengambil keuntungan. 
Saran 
Pemerintah Kota Malang: Agar lebih rinci dalam melihat sebuah peraturan yang mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian. Serta melakukan perubahan terhadap beberapa klausa, hal ini dapat dilakukan dengan cara mufakat sebagaiamana isi perjanjian atau meminta pendapat yang mengikat kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
PT. Citra Gading Asritama : Harus adil dalam memberikan penjelasan terhadap sebuah klausa, tanpa mandang buluh. Agar terciptanya keadilan dalam berkontrak terutama aspek keseimbangan. Serta melakukan perubahan terhadap beberapa klausa, hal ini dapat dilakukan dengan cara mufakat sebagaiamana isi perjanjian atau meminta pendapat yang mengikat kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo Malang: Membuat amandemen pejanjian kerjasama antara PT. Citra Gading Asritama dengan Koperasi Pedagang Pasar mengenai hak dan kewajibannya. Agar memiliki posisi seimbang dalam mentaati sebuah keputusan bersama dalam mediasi.
Kementrian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat : Membuat peraturan mengenai tata cara pembuatan perjanjian bangun guna serah di daerah terutama dalam tiap-tiap sektor baik sektor Pasar, Jalan TOL, Mall yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik Negara/Daerah



