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PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan   pembangunan   Kontruksi   di bidang  usah jasa 

konstruksi1  banyak melibatkan SDA, SDM,  yaitu material,  energy dan 

elektrikal dan mekanikal,  SDA materil.  Pada proses pelaksanaan ini dibuat 

dan sudah ditetepkan serta sudah diatur sehingga  pekerjaan sesuai dengan 

waktu pelaksanaan dan berjalan sesuai dengan rencana. 

Dalam setiap prosesa pelaksanaan ada juga yang mengalami 

rintangan antara lain dari factor sumber daya dan manusianya. Rintangan – 

rintangan tersebut harus di cegah dan di selesaikan dengan baik untuk 

mengurangi kerugian, apakah itu dari waktu pelaksanaan maupun biaya 

operasional bangunan nanti. Maka dari itu penelitian ini membahas tentang 

sengketa yang terjadi pada kontrak kerja konstruksi dan bagaimana  caa 

penyelesaiannya,  yang terdapat di dalam  literatur  ( baik aturan maupun 

doktrin hukum ) maupun  dalam pelaksanaannya khususnya untuk proyek 

skala kecil hingga menengah. 

Maka dibutuhkanlah  suatu  solusi   lain   untuk jalan keluar 

permasalahan perselisihan sengketa2 konstruksi. Cara metode jalan keluar 

1 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, 
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 
konstruksi. http://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-onstruksi.html, 
diakses tanggal 16 Mei 2017 

2 Sengketa adalah aerselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran 
terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun 
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permasalahan perselisihan di luar mahkamah ( Non Litigasi ) biasa 

dikatakan dengan APS. APS ialah sebuah alternatif upaya jalan keluar 

perselisihanyang dilakukan di luar mahkamah. Istilah Alternatife Jalan 

Keluar Perselisihan ini sama dengan atau bisa juga dikatakan dengan ADR ( 

Alternative Disputes Resolution ). Ada beberapa macam yang terdapat 

didalam APS antara lain jalur negosiasi3, jalur mediasi4, jalur konsultasi5, 

jalur konsiliasi6, dan jalur penilaian ahli7. Sebagaimana yang tertuang di 

dalam Pasal 1ayat ( 10 ) UU No. 30 / 1999 mengenai arbitrase dan APS. 

Di Negara Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa pertama kali 

di kenal melalui hukum adat. Masyarakat Indonesia pada dasarnya 

menjunjung tinggi pendekatan secara kekeluargaan. Dan bila muncul suatu  

perselisihan pada masyarakat tersebut melakukan jalan keluar melalui adat, 

yaitu ketua adatnya atau musyawarah. Dari sinilah awal mula munculnya 

keseluruhan.Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak 
Lihat, Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 12. 

3 Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses 
pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih 
harmonis dan kreatif. Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

4 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Frans Hendra Winarta. 2012. 
Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. 

5 Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu 
(klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan 
pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Frans Hendra 
Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. 

6 Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para 
pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum 
Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. 

7 Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai 
dengan bidang keahliannya. Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: 
Sinar Grafika. 
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penyelesaian alternative penyelesaian sengketa di Indonesia. 

Jika penyelesaian sengketa sudah melalui beberapa alternative 

seperti sudah dilakukannya Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi  

maupun  Perdamaian  tidak selesai atau belum mendapatkan penyelesaian,  

Jadi  para  pihak  boleh mengajukan penyelesaian selanjutnya melalui 

lembaga arbitrase. Supaya lembaga Arbitrase dapat 

membantumenyelesaikan suatu sengketa dengan adil dan menguntungkan 

bagi kedua belah pihak. 

 Penyelesaian secara arbitrase8 paling sering dipilih karena mempunyai 

banyak keuntungan dan keunggulan dan dipandang banyak menyelasaikan 

sengketa yang adil dan tidak berat sebelah sehingga menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Dengan mengikuti   era   globalisasi,   kemampuan   

diperlukan didalam konstruksi yang sudah di dalam UU Nomor 18 / 1999 

mengenai pelayanan Konstruksi Lembaran Negara No. 54 (untuk selanjutnya 

dalam penelitian ini disebut UU No. 18 / 1999 atau UU pelayanan 

Konstruksi) serta regulasi  terkait lainnya di  bidang  jasa  konstruksi, 

meliputi mulai dari perencanaan,  pengawasa,  pelaksanaan,  dan pengguna 

jasa konstruksi  atau pemberi tugas. 

Penerapan  aturan  hukum guna mendukung pengembangan  di 

Indonesia  khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Sangat  diperlukan  

peran  Hukum  atau  Kontrak  dan Arbitrase   serta   Penilai   Ahli   di  

8 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 
(Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS). 

                                                           

Beri Yandie, Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Kontruksi pada Proyek Pemerintah dengan Menggunakan Klausa 
Arbitrasi di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 
UIB repository @2018



4 
 

bidang   Jasa   Konstruksi   guna   untuk   menganalisis persoalan-persolan  

hukum  yang  terjadi  di dalam  proses  pembangunan  sarana  fisik  ke 

depan nantinya. 

Secara garis besar para pihak dalam pelaksanaan suatu proyek 

konstruksi yaitu sebagai berikut: Pihak Pertama, yaitu  Pemberi Tugas/ 

Pejabat Pembuat Komitmen,  Pihak Kedua, yaitu  Penyedia  Jasa  seperti  

Konsultan  Perencana,  Konsultan Pengawas dan Pelaksana Konstruksi. 

Kesepakatan  para  pihak dituangkan  dalam kontrak  perjanjian  

yang bermuatan  hukum, yaitu muatan Hukum Perdata terdapat pada UU 

No. 18 / 1999 Pasal 36 jo UU 30 / 1999, khususnya Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. 

Pihak  Pertama  dan  Pihak  Kedua  ”selalu” diperiksa  oleh  ”Pihak  

Ketiga”  seperti:  Polisi,  Jaksa,  dan  KPK Sudut pandang  pada 

pemeriksaan Pihak Ketiga,  didasarkan  perhitungan  atau aspek  Hukum  

Pidana. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dituduh ”telah merugikan Negara” 

Undang-Undang  tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

Asas kontrak perjanjian konstruksi berdasarkan Hukum Perdata, oleh 

karena itu peneliti mengangkat judul  penelitian: “Penyelesaian Sengketa 

Kontrak Kerja Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Dengan 

Menggunakan Klausa Arbitrase di Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepulauan Riau” 
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1.2.   Permasalahan Penelitian 

Dari uraian latar belakang  diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.   Apa konsekuensi kontrak kerja konstruksi pada proyek pemerintah 

Kabupaten Karimun yang menggunakan atau mencantumkan klausa 

arbitrase?  

2.  Apakah  putusan arbitrase pada kontrak konstruksi proyek pemerintah 

Kabupaten Karimun dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri? Dalam 

dan kondisi kriteria yang bagaimana? 

3.  Bagaimana apabila sengketa kontrak kerja konstruksi mempunyai unsur 

pidana menurut Pihak Ketiga, sedangkan dalam pandangan Para Pihak 

masuk dalam kategori kontrak atau ranah perdata? 

 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.   Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, mempunyai tujuan untuk dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis konsekuensi kontrak kerja konstruksi pada proyek 

pemerintah Kabupaten Karimun menggunakan atau mencantumkan 

klausa arbitrase. 

2.  Menganalisis  setelah adanya putusan arbitrase terhadap kontrak 

konstruksi pada proyek pemerintah Kabupaten Karimun masih dapat di 

batalkan oleh Pengadilan Negeri berikut syarat-syarat dan alasan-alasan 
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hukumnya. 

3.  Menganalisis   apabila sengketa kontrak kerja  konstruksi mempunyai 

unsur pidana menurut pihak ketiga, sedang menurut para pihak masuk 

dalam ranah perdata. 

 

1.3.2.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu: 

1.      Manfaat Teoritis: 

Menyatakan bahwa teori Teori Pembangunan  oleh “Mochtar 

Kusumaatmadja” adalah teori yang relevan untuk menganalisis 

Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi. Oleh Karena itu 

Peneliti Selanjutnya boleh menggunakan teori tersebut apabila 

menganalisis penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi. 

2.      Manfaat Praktis: 

a. Bagi  stakeholder  yaitu  pemerintah  Pusat dan Pemerintah 

Daerah  Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

Bermanfaat  terhadap  pengembangan  regulasi/peraturan  

bidang  Jasa Konstruksi khususnya untuk mengoptimalkan  

wewenang ”Secara Hukum Perdata” bagi para pihak   yang   

berkecimpung   dibidang   Jasa   Konstruksi,   serta   apabila   

terjadi sengketa  untuk memilih penyelesaian sengketa diluar 

Pengadilan Negeri. 
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b. Bagi Para Pelaku  Jasa Konstruksi  dapat menyadari  manfaat  

secara optimal  berbagai hasil penelitian ini dalam 

melaksanakan jasa konstruksi yang menjadi tanggung jawab 

mereka dimulai dari tahap pembuatan kontrak kerja konstruksi. 

c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah  kepustakaan  pendidikan,  secara  khusus  

bermanfaat  bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisis dan 

menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah 

dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum Jasa Konstruksi serta dapat menjadi bahan masukan bagi 

mereka yang berminat untuk menindaklanjuti   hasil   penelitian   

ini   dengan   mengambil   kancah penelitian yang berbeda 
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