
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Tinjauan Pustaka 

2.1.1.   Definisi Operasional 

Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut: 

2.1.1.1.   Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 

Menurut Undang - Undang jasa konstruksi, “pasal 1 ayat ( 5 ) 

pengertian Kontrak Kerja Konstruksi” ialah keseluruhan dokumen yang 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi1.  Kontrak  Konstruksi  ialah    sebuah 

perjanjian  untuk  membangun   sebuah  bangunan dengan  persyaratan  

tertentu,  yang dibuat oleh pihak I sebagai  pemilik pekerjaan, dengan 

pihak II sebagai pelaksana pekerjaan.2  

Berdasarkan pengertian   tersebut diatas  maka  kontrak   kostruksi   

adalah suatu perjanjian tertulis dengan persyaratan tertentu dimana 

substansi yang buat oleh para  pihak  yang  terikat  didalamnya  terdapat  

tindakan  bermuatan    usaha dan aspek  hukum. Dalam hal ini   

Pengertian  aspek hukum  pada kontrak   Sering memiliki pengertian 

yang berbeda   antara penafsiran   Badan Pemeriksa   dengan penafsiran   

1 Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
2 Feydy Bonenehu, Analisis Klausul Kontrak, Fakultas Teknik Universitas Indonesia,  

2008, hlm. 30. 
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para     penyedia   jasa  konstruksi   sehingga   memiliki   potensi   dampak 

sengketa. 

Menurut Sengketa Konstruksi ialah  permasalah perselisihan  dalam 

pekerjaan kontruksi antara para pihak  didalam suatu kontrak kerja 

konstruksi.  Sangat hal – hal dapat timbulnya perselisian kontruksi (dan  

yang  paling  menggangu  produktifitas  para  pihak)  adalah  adanya 

masalah penafsiran dokumen kontrak. Penafsiran  berasal  dari kata 

“tafsir”  yang berarti penjelasan  pendapat,  tentang  satu kata, kalimat 

dan sebagainya.3 

Masalah penafsiran yang sering terjadi  oleh  Badan Pemeriksa yang 

memiliki standard pemeriksaan tersendiri sesuai dengan wewenang yang 

dimiliki dan keterkaitannya   dengan  Penyedia  Jasa  Konstruksi.   

Masalah  penafsiran   dokumen kontrak bisa muncul pada saat pekerjaan 

berlangsung maupun setelah selesai pekerjaan usaha jasa konstruksi. Hal 

ini mengakibatkan  permasalahan   diselesaikan melalui    pengadilan  

hukum  pidana  sehingga  menimbulkan  kekuatiran  bagi  para pelaku 

usaha jasa konstruksi yang tidak seharusnya terjadi. Perspektif didalam 

kukum perdata menyebutkan biarpun menteri Pekerjaan Umum / 

Pemerintah adalah   suatu badan  hukum   publik  namun   pada saat  

mnegaitkan   diri  dengan perjanjian kerja konstruksi,  posisinya ialah  

sama subjek  hukum  perdata.4 Kemudian  dikutip  dari  Pasal  1654  

3 BN Marbun, Kamus Politik, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 519 
4 Dina  Simbolon, Kasubag Bidang Jasa Konstruksi, Litbang Jaskon, 

http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi 
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KUHPer   menyatakan Semua  Badan  Hukum yang berdiri dengan sah, 

begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-

perbuatan  perdata,  tanpa  mengurangi  perundang-undangan  yang 

mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada 

tata cara tertentu.  

Sehingga  dapat  diartikan  bahwa    biarpun pemerintah  bisa  

mengikatkan  diri pada  pihak kedua yang disebut juga penyedia  jasa 

atau barang didalam  kontrak kerja konstruksi telah diatur   hak - hak   

dan   para pihak mempunyai kewajiban berdasarkan Hukum Perdata. 

Sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak, berdasarkan ketetapan 

Pasal 1338 KUHPerdata adalah mengikat bagi kedua belah pihak. 

2.1.1.2.   Pengertian Jasa Konstruksi 

Menurut UU pelayanan konstruksi, pelayanan konstruksi ialah 

pelayanan  konsultansi pengawasan, pelayanan pekerjaan konstruksi, jasa 

layanan pelaksana pekerjaan konstruksi dan pelayanan konsultansi 

perencanaan pekerjaan konstruksi5. Pekerjaan Konstruksi ialah semua 

pekerjaan yang termasuk di dalam kategori pelaksanaan konstruksi sebuah 

bangunan yang meliputi pekerjaan Sipil, Arsitektural, Mekanikal, Elektrikal 

serta tata lingkungan beserta kelengkapannya untuk menjadikan sebuah 

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.6 

5 Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 Tentang 
Jasa Konstruksi 

6 Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 Tentang 
Jasa Konstruksi 
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Berdasarkan Pengertian dari Undang – undang Usaha Jasa Konstruksi 

ini maka akan terbentuk usaha jasa konstruksi di dalam masyarakat, salah 

satunya usaha di bidang perencana, pengawas dan pelaksana konstruksi 

yang semuanya disebut Penyedia Jasa  atau rekanan, dan yang memberikan 

pekerjaan disebut owner atau Pengguna Jasa yang bisa berbentuk instansi 

pemerintah, Badan Usaha ataupun perseorangan. Maka pengertian 

sebenarnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah Usaha yang termasuk 

didalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan suatu perencanaan, 

pengawasan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi / infrastruktur dalam 

membuat sebuah bangunan atau bentuk konstruksi fisik lainnya yang 

terdapat didalam pelaksanaan pemanfaatan bangunan konstruksi tersebut 

berhubungan dengan keselamatan, kepentingan dan kebermanfaatan bagi 

masyarakat pemakai suatu bangunan itu, tata tertib untuk pembangunannya 

dan kelestarian untuk lingkungannya. 

Wujud fisik bangunan konstruksi ini ialah suatu bangunan konstruksi 

yang terletak diatas tanah seperti jalan, rumah, gedung, jalan, bendungan 

dan dermaga, dan lain - lain serta tidak ada satu bangunan konstruksi yang 

dapat berpindah - pindah atau Tergantung di udara antara lain konstruksi 

pesawat terbang, konstruksi mobil dan konstruksi pesawat Kapal dan lain 

sebagainya. Oleh Karena itu di dalam Undang – undang usaha jasa 

konstruksi dikatakan juga bahwa wujud fisik lainnya adalah Spesifikasi 

teknik, dokumen lelang dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk 

membantu dan membangun konstruksi  
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Dalam Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Terdapat 3 katagori menurut 

UU No. 18 / 1999 mengenai jasa pelayanan konstruksi, adalah : 

1. Konsultan Perencana konstruksi adalah penyedia jasa yang memberikan 

pelayanan jasa perencanaaan konstruksi yang terkait di dalam rangkaian 

pekerjaan / kegiatan dan bagian-bagian dari pekerjaan / kegiatan mulai 

dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak 

kerja konstruksi. 

2. Konsultan Pengawasan konstruksi adalahPenyedia Jasa yang memberikan 

pelayanan jasa pengawasan dengan sebagian ataupun  keseluruhan 

pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari persiapan lapangan  sampai 

dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. 

3. Kontraktor Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa yang memberikan 

pelayanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi 

rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan 

lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, 

yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi. 

Dengan pengertian diatas, dan istilah yang selama ini kita kenal adalah 

“kontraktor dan konsultan” sesungguhnya menjadi "tiga kategori" yang 

telah disebutkan. Usaha  pekerjaan / kegiatan konstruksi ini ialah bandan 

usaha dan  Perseorangan.  Hanya pekerjaan yang beresiko kecil yang di 

bolehkan untuk usaha perseorangan, dan pekerjaan yang beresiko besar, 

berbiaya besar dan berteknologi tinggi harus berbentuk badan usaha. 

  Untuk mengetahui lebih jauh tentang jasa konstruksi, berikut dalam 
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tabel 1 adalah asas dan tujuan pengaturan jasa konstruksi sebagaimana yang 

diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 1999: 

Tabel 2.1. Asas dan Tujuan Pengaturan Jasa Konstruksi Sesuai  
Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 

No Asas-asas Jasa Konstruksi No Tujuan Pengaturan Jasa 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Asas Kejujuran 

 

Asas Keadilan  

 

Asas Manfaat  

 

Asas Keserasian 

 

Asas Keseimbangan  

 

Asas Keterbukaan  

 

Asas Kemitraan  

 

Asas Keamanan 

 

Asas Keselamatan 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Memberikan      arah     

pertumbuhan      dan 

perkembangan jasa konstruksi 

untuk mewujudkan struktur usaha 

yang kokoh, andal, berdaya saing 

tinggi, dan hasil pekerjaan 

konstruksi yang berkualitas. 

Mewujudkan tertib 

penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi yang menjamin 

kesetaraan kedudukan antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam hak dan kewajiban, serta  

meningkatkan  kepatuhan  pada 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Mewujudkan peningkatan peran 

masyarakat di bidang jasa 

konstruksi 
Sumber : Bambang Poerdyatmono Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa 

Konstruksi.  
Dari penjelasan tabel 2.1 di atas jelaslah bahwa semua yang bekaitan 

dengan asas-asas dan  tujuan  pengaturan  jasa  konstruksi  tersebut  

ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan   

dengan   pelaksanaan   jasa   konstruksi   sebagai   bagian   dari  manajemen 

proyek/konstruksi, maka lingkup layanan jasa konstruksi sebagaimana Pasal 
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(3) PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Jasa Kosntruksi meliputi lingkup 

pelayanan jasa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara strategis dapat 

terdiri dari jasa : rancang bangun, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan 

terima jadi, penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. 

Berikut pada Tabel 2 adalah jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana 

UU Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan PP Nomor 28 

Tahun 2000 Pasal (2), (3) dan Pasal (5). 

Tabel 2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan 
UU Nomor 18 Tahun 1999 dan PP Nomor 28 Tahun 2000 

No Jenis Usaha Jasa 
Konstruksi 

 

Menurut UU Nomor 
18 Tahun 1999 

Menurut PP Nomor 
28 Tahun 2000 

1. Perencanaan Konstruksi Layanan jasa perencanaan 

dalam pekerjaan 

konstruksi yang meliputi 

rangkaian kegiatan atau 

bagian-bagian dari 

kegiatan mulai dari 

studi pengembangan 

sampai 

dengan penyusunan 

dokumen kontrak 

kerja konstruksi 

 

 

Survey, perencanaan 

umum, studi 

makro dan mikro, 

studi kelayakan 

proyek, industri 

dan produksi; 

perencanaan 

teknik, operasi 

dan pemeliharaan, 

serta penelitian. 
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2. Pelaksanaan Konstruksi Layanan jasa pelaksanaan 

dalam pekerjaan 

konstruksi yang meliputi 

rangkaian kegiatan atau 

bagian-bagian dari 

kegiatan mulai dari 

penyiapan lapangan 

sampai dengan 

penyerahan hasil akhir 

  

Lingkup jasa 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pengawasan secara 

strategis dapat 

terdiri dari jasa : 

rancang bangun, 

perencanaan, 

pengadaan, dan 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pengawasan Konstruksi 

pekerjaan konstruksi. 

 

 

 

Layanan jasa pengawasan 

baik keseluruhan 

maupun sebagian 

pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi mulai dari 

penyiapan lapangan 

sampai dengan 

penyerahan hasil akhir 

pekerjaan konstruksi. 

pelaksanaan terima 

jadi, penyelenggara 

an pekerjaan terima 

jadi. 

Layanan 

pengawasan 

jasa konstruksi 

yang meliputi : 

pengawasan 

pekerjaan 

konstruksi, 

pengawasan 

keyakinan mutu 

dan ketepatan 

waktu 

Sumber : Bambang Poerdyatmono Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa 
Konstruksi.  

 

Dari tabel 2 di atas jelaslah bahwa lingkup perselisihan usaha pelayanan 

konstruksi bisa saja terjadi pada tingkat perencanaan, pengawasan dan 

pelaksanaan konstruksi.  Oleh  karena  begitu  luasnya  sengketa   yang  ada,  
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maka  penulis membatasi sengketa yang terjadi hanya pada tingkat 

pelaksanaan konstruksi (sengketa contractual) dengan alasan bahwa pada 

tingkat ini merupakan  bagian pekerjaan konstruksi yang melibatkan sumber 

daya yang besar, diketahui atau berlokasi didaerah umum (publik), dan 

pekerjaan pelaksanaan konstruksi saat itu sedang berlangsung. 

 

 

2.1.2.   Kajian Konseptual 

2.1.2.1.   Konsep Penyelesian Sengketa Jasa Konstruksi 

Perselisihan pelayanan konstruksi terbagi dalam tiga bagian :7 

1.   Perselisihan “precontractual”  adalah sebelum dibuatnya perjanjian 

telah terjadi sengketa, atau masih dalam proses pelelangan. 

2.   perselisihan “ contractual” yaitu Terjadinya suatu perselisihan 

pada saat berjalannya pelaksanaan tersebut. 

3.   Sengketa  “pascacontractual”  yaitu Terjadinya suatu sengketa saat 

bangunan tersebut digunakan atau sudah digunakan selama 10 

tahun. 

Jika perselisihan yang terjadi waktu melaksanakan pekerjaan itu 

diartikan proses kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak, di 

tandatangani, serta sudah dilaksanakan di lapangan. Biasanya sengketa 

terjadi pada saat rencana anggaran biaya yang terdapat di dalam perjanjian 

tidak sama dengan yang buat di lapangan.  Biasanya orang sering 

7 Bambang Poerdyatmono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi”. Jurnal 
Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2007, hlm. 78 - 90. 
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mengatakan bahwa penerapan pekerjaan lapangan tidak sama dengan 

“ bestek”, yaitu seperti gambar, dan spesifikasi teknis,  dan instruksi  owner 

dan pengawas pekerjaan.  

Sedangkan sumber timbulnya sengketa, menurut Hamid Shahab, 

terdapat beberapa kasus (ditambah pengalaman penulis), yaitu:8 

 Rasa  saling  percaya  yang  begitu  besar  antara  pengguna  jasa  

dan  penyedia  jasa, sehingga  sering  menimbulkan  keinginan  

untuk  segera  memulai  pekerjaan pelaksanaan proyek, sebelum 

dokumenn pelaksanaan (kontrak) selesai diproses. Menurut penulis, 

maksudnya adalah penyedia jasa memulai pekerjaan cukup hanya 

berbekal SPMK (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 

Pemimpin/Bagian Proyek. Kadangkala bahkan ada yang lebih 

kronis lagi, yaitu tanpa berbekal apapun asalkan yang  bersangkutan   

sudah  dinyatakan  lolos  seleksi  ( tender )  pemenang   lelang 

tersebut sudah memulai pekerjaan di lapangan dengan alasan 

memburu waktu ( yang biasanya skala waktu suatu proyek kecil dan 

menengah memang singkat ), walaupun tanpa dibekali uraian 

pekerjaan yang diperjanjikan atau dipercayakan. 

 Perjanjian / kontrak kerja dan dokumen konstruksi yang bersifat 

umumlah digunakan pedoman / dasar memulai pekerjaan, padahal 

ada detail dokumen yang lain yang seharusnya menjadi pedoman 

pelaksanaan, belum selesai dibuat. 

8 Hamid Shahab, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Jakarta: Djambatan, 
1996, hlm. 151. 
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 Proses pekerjaan pelaksanaan sudah dimulai tanpa schedule kerja, 

program jaminan mutu serta waktu pelaksanaan yang dapat 

mengetahui  target akhir suatu pekerjaan.  Ini terkait juga dengan 

butir 1 di atas. 

 Di  tengah  perjalanan  pekerjaan  konstruksi,   kadangkala   

pengguna  jasa  sebagai pemilik proyek melakukan kebijaksanaan 

dengan alasan untuk menghemat biaya, contohnya dengan 

melakukan Supply untuk bahan - bahan tertentu yang tidak 

melibatkan program pengendalian mutu dengan melibatkan 

penyedia jasa. 

 Adakalanya  pengguna  jasa  sebagai  pemilik  proyek  

mempercayakan  manajemen proyek kepada satu tangan dengan 

tanggung jawab penuh dan target waktu dan biaya yang ketat dalam 

batas ceiling tertentu, akan tetapi dalam pelaksanaannya pengguna 

jasa terlalu banyak mencampuri koordinasi dan manajemen proyek 

sehingga urutan pekerjaan dan pola penanganan proyek menjadi 

kacau sehingga sulit dipertanggungjawabkan dari kualitas, 

kuantitas, maupun target waktu dan biaya. Padahal proses 

tender/penunjukan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. 

 Ketidakjelasan mengenai tanda tangan dan tanda-tanda khusus yang 

menyangkut keabsahan dokumen untuk dapat digunakan. Perlu 

diketahui bahwa sejak diberlakukannya  sertifikasi  profesi  

profesional  tenaga  ahli,  salah  satu  diktum  hak yang diberikan 

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



12 
 

adalah berhak menanda tangani berkas - berkas gambar perencanaan 

/ pengawasan / perizinan,    karena   disitu   sudah   ada   nomor   

registernya. Sampai  saat  ini,  ketentuan  ini  belum  banyak  yang  

mengetahui  atau melaksanakannya. 

 Ketidakjelasan alur penyaluran dokumen. Misalnya sering terjadi 

bahwa penyaluran dokumen  ini  dari  siapa,  siapa  yang  

menggandakan,  pihak-pihak  mana  saja  yang berhak menerima 

dan memiliki dokumen, dokumen asli disimpan dimana, termasuk 

apakah direksi keet memerlukan gambar, time schedule, kalender, 

buku direksi / tamu, meja rapat kecil, gudang dan sebagainya. 

 Format  pengendalian  proyek,  kaitannya  dengan  siapa  bertanggung  

jawab  kepada siapa. Sering terjadi di lapangan,  petugas proyek tidak 

menjalankan  prosedur atau tata tertib yang telah disepakati kaitannya 

dengan struktur organisasi manajemen proyek. 

 Timbulnya pesanan yang bervariasi pada waktu pelaksanaan 

konstruksi, dengan tidak mencatat atau melaporkan untuk antisipasi 

terhadap pengaruh perubahan biaya dan waktu. 

 Pekerjaan dilaksanakan tanpa landasann yang disepakati, misalnya 

unit price, sedang di lapangan menuntut jalur kritis. 

 Project Manager yang kurang menguasai seluruh proses. Ini akan 

berakibat  permasalahan  yang ada dan terjadi atau kemungkinan  

deteksi  dini tidak dapat dilakukan dengan baik. 

 Terjadinya keraguan dengan istilah Quality Control atau Quality 
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Assurance. 

 Terdapat istilah-istilah yang dapat menimbulkan dubious, misalnya 

: 

1.  Tidak perlu safety yang berlebihan, asalkan fungsi bangunan 

terpenuhi. 

2. Untuk menyiapkan jalan masuk menuju proyek, dengan tidak 

memebritahuakan jenis dan transportasi yang akan melewati 

jalan tersebut.  

3.  Mengerjakan bagian pekerjaan yang lebih dulu bisa dikerjakan, 

dan tidak pernah memeikirkan masalah dan kendala yang 

mungkin akan muncul dan memperlamabat  kelancaran suatu 

pekerjaan 

 Ada beberapa istilah yang ambigous, seperti : 

1.  Boleh mengunakan material sejenis, setara atau yang sama 

kualitasnya. 

2.  Laksanakan dengan menggunakan mutu yang baik. 

3.  Melakukan dalam Waktu Pekerjaan yang sesuai. 

4.  Penyimpangan yang wajar jangan melebihi batas toleransi. 

5.  Melaksanakan sesuai dengan apa yang dibuat oleh konsultan 

perencana 

6.  Menjalankan dengan Standar sesuai dengan spek. 

7.  Ikuti pandangan konsultan perencana yang reasonable. 

8.  to the engineer’s satisfaction. 

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



14 
 

 Fungsi manajemen konstruksi yang jelas diperlukan pada proyek 

kecil sampai proyek besar, tidak jelas diserahkan kepada siapa : 

1.  Apakah kepada Tim Manajemen Konstruksi (MK), atau 

2.  Apakah kepada Kontraktor Utama, atau 

3.  Salah satu kontraktor yang terlibat pada proyek, atau 

4.  Dipegang sendiri oleh Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek. 

 Belum  adanya  pengaturan  mengenai  tidak  terpenuhinya  

target  waktu  atau  target finansial. 

 Adanya  persetujuan  yang tidak  di “ back-up”  dengan  

administrasi. 

 Persetujuan (approval) mengenai nilai biaya atau gambar-

gambar usulan atau program waktu tidak kunjung diselesaikan, 

yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan. 

 Penambahan biaya dari sisa anggaran dapat  mempercepat  

pelaksanaan  proyek,  baik  untuk memperpendek periode 

pelaksanaan secara keseluruhan maupun untuk mengejar 

keterlambatan,  persetujuan  dan  keterlambatan  dokumen  yang  

perlu  disiapkan  oleh pihak ketiga. 

 Idle time peralaan yang tidak efektif. 

 Meningkatnya  overhead  karena  banyaknya  penundaan-

penundaan  pelaksanaan  atau contrack  change  order  atau  

tambah kurang pekerjaan. 

 Pembayaran Tertunda / terlambat,  padahal  Penyedia Jasa 

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



15 
 

pekerjaan  dituntut  tetap  lancar  dan dilaksanakan dengan baik. 

 Adanya perbedaan pemahaman tentang kontrak yang berbahasa 

asing dengan kontrak yang sama dan berbahasa Indonesia. 

 Nominated subkontraktor yang ditunjuk oleh pemberi kerja, 

tanpa koordinasi  serta konsultasi  dengan  pihak  yang  

memegang  koordinasi  dan  tanggung jawab. 

 

Kasus-kasus sebagai penyebab sengketa tersebut di atas merupakan 

kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan. Apabila ditambah dengan kasus-

kasus yang lebih kecil, jumlahnya cukup banyak. Penulis beranggapan   apabila 

semua kasus-kasus di atas dapat diatasi, besar kemungkinan kasus-kasus kecil 

juga akan teratasi. 

 

2.1.2.2.   Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi 

UU mengenai pelayanan konstruksi Nomor 18 / 1999  Juncto  Undang – 

undang Arbitrase dan APS No. 30 / 1999 Junco Peraturan mengenai 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tertuang di dalam PP No. 29 / 2000 

mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan peraturan,  yang mensyaratkan   

mengenai jalan keluar perselisihan pelayanan  konstruksi  sebaiknya 

dilaksanakan dengan jalur di luar pengadilan.  

Sudah jelas bahwa sebenarnya jalan keluar perselisihan layanan 

konstruksi yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, 

diarahkan pada penyelesaian  di  luar  pengadlan  dan  bermuara  pada  
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penyelesaian  sengketa  melalui    jalur Arbitrase.  

 

1. Konsultasi 

Jalur Konsultasi  adalah salah satu  tindakan  yang  mempunyai sifat 

personal  antara  satu  pihak tertentu, yang biasa disebut kata klien 

dengan pihak yang biasa di sebut konsultan. Pihak konsultan akan 

memberikan saran dan pendapat kepada klien mengenai  apa yang 

dibutuhkan  klien tersebut. Di dalam Jasa Konstruksi, Konsultan yang 

berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan teknis pekerjaan 

dilapangan, oleh karena itu  konsultan  tersebut  adalah  konsultan  

perencana  dan    konsultan pengawas proyek pekerjaan. Saran dan 

pendapat konsultan tersebut sangat untuk kelancaran pekerjaan tersebut. 

 

2. Negosiasi 

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di 

antara para pihak yang bersengketa  sesuai  Pasal  6 ayat  (2) Undang-

undang  Nomor  30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Selanjunya dalam Pasal 1851 sampai dengan 

Pasal  1864  Bab  Delapan Belas  Buku  III  Kitab  Undang-undang  

Hukum  Perdata  tentang Perdamaian,  terlihat bahwa kesepakatan yang 

dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara 

tertulis dan mengikat semua pihak.  Perbedaan yang ada dari kedua 

aturan  tersebut  adalah  bahwa  kesepakatan  tertulis  tersebut  ada yang 
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cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang 

disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan 

yang telah diambil harus didaftarkan ke Pangadilan Negeri. Negosisi 

merupakan  salah  satu  lembaga  alternatif  jalan keluar perselisihan  

yang dilakukan  di luar pengadilan, perdamaian dilakukan saat siding 

ataupun setelah siding dilakukan.  Dari  literatur  hukum  dapat  

diketahui,  selain  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa, juga bersifat 

informal meskipun adakalanya juga bersifat formal. 

 

Tabel 2.3. Perbandingan Penyelesaian Sengketa 

UU No 18 / 1999 
Tentang Jasa 
Konstruksi 

UU No. 30 / 
1999 

Tentang 
Arbitrase dan 

Alternatif 
Penyelesaian 

Sengketa 

SKB Menteri 
Keuangan RI dan 

Kepala 
BAPPENAS No.S-

42/A/2000 
No.S- 

2262/D.2/05/2000 

PP No. 29/2000 
tentang 

Penyelenggara
an Jasa 

Konstruksi 
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Semua keputusan 

tetap 

melalui kesepaka

tan para pihak 

(bersifat final, 

mutlak) 

 

Melalui 

Pengadilan 

(pidana/perdata) 

 

Luar Pengadilan 

dan dapat dibantu 

pihak ketiga 

Semua keputusan 

tetap 

melalui kesepakata

n (bersifat final, 

mutlak) 

 

------

 Luar 

Pengadilan 

◘ Konsultasi 

◘ Mediasi 

◘ Negosiasi 

◘ Konsiliasi 

◘ Penilaian Ahli 

Semua keputusan tetap 

melalui kesepakatan 

(bersifat final, mutlak) 

 

 

Melalui Pengadilan 

(pidana/perdata) 

 

 

 

Luar Pengadilan 

◘ Konsultasi 

◘ Konsiliasi 

◘ Badan Arbitrase 

Semua keputusan 

tetap 

melalui kesepakata

n (bersifat final, 

mutlak) 

 

------

 Luar 

Pengadilan 

◘ Konsultasi 

◘ Mediasi 

◘ Negosiasi 

◘ Konsiliasi 

◘ Penilaian Ahli 

 Sumber : Bambang Poerdyatmono (2003) 
 

3. Mediasi 

Dari beberapa  pengertian   yang ada, maka  pengertian  Jalur 

Mediasi  ialah perorangan ataupun suatu lembaga independen yang disebut 

dengan pihak III yang tidak boleh memihak dan harus bersifat Netral, yang 

mempunyai tugas untuk memediasi  yang diangkat berdasarkan persetujuan 

antara kedua belah pihak.  Sebagai pihak III atau pihak dari luar,  bertugas 

sebagai mediator  dan tidak memiliki hak untuk memaksa,  Pihak III hanya   

bertugas mempertemukan dan bertemu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari masukkan untuk penyelesaian permasalahan yang di perkarakan., 

dari masukkan tersebut pihak III sebagai mediator dapat mengetahui 
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kekurangan dan kelebihan suatu perkara, setelah itu pihak III sebagai 

mediator menyusun dan membuat kedalam proposal dan kemudian di 

serahkan dan di bicarakan kepada para pihak yang bersengketa. Mediasi ini 

sangat berperan penting, oleh karena mediasi harus dapat membuat kondisi 

dan situasi yang kondusif, supaya para pihak yang sedang besengketa duduk 

bersama untuk dapat menghasilkan permasalahan sengketa selesai dengan 

saling menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi juga merupakan salah 

satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 

4. Konsiliasi 

Jalur Konsiliasi menurut sumber lain, dengan kata lain berarti 

perdamaian atau langkah awa menuju perdamaian  sebelum dilaksanakan 

sidang  di pengadilan  (ligitasi)  dilaksanakan,  dan  ketentuan yang terdapat 

didalam KUHPerdata untuk mengatur perdamaian yang disebut juga salah satu 

Alternatif jalan keluar perselisihan di luar pengadilan 

 

 

5. Pendapat Hukum Lembaga Arbitrase 

Lembaga arbitrase  ialah  suatu lembaga,  yang tidak  hanya 

mempunyai tugas untuk jalan keluar sengketa yang sudah membuat suatu 

perjanjian arbitrase tetapi juga  harus dapat mencari opini dan memberikan 

solusi serta menerima para pihak untuk berkonsultasi  mengenai hukum 
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terhadap sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa.9 

Pandangan  hukum badan arbitrase sudah mengikat, serta suatu kesalahan pada 

pandangan hukum yang telah diberikan tersebut suatu pengingkaran kontrak. 

Menurut  pengalaman  penulis,  sebenarnya  penyelesaian suatu sengketa  

kontrak kerja konstruksi sudah sering mengambil beberapa  jalur  tersebut.  

Untuk penyelesaian suatu sengketa  kontrak kerja konstruksi  yaitu saat  

Melaksanakan  pelaksanaan  pekerjaan terdapat di dalam table berikut ini : 

Tabel 2.4. Tahap – Tahap Penyelesaian Sengketa Kontraktual 

No Tahap Penyelesaian Penjelasan 
1 Penyelesaian sengketa 

kontraktual (sampai 
penyerahan pekerjaan I) 

a. Penyelesaian sengketa dengan Site 

Meeting (Rapat-rapat Lapangan) yang 

dilaksanalan 2 (dua) minggu sekali. Rapat ini 

dihadiri oleh pengguna jasa, penyedia jasa, 

dan wakil pemerintah   bidang   konstruksi    

(untuk   proyek   pemerintah    -   instansi   

teknis). Kesepakatan  yang dihasilkan  dalam 

site meeting  ini dibuatkan  Berita Acara  

Rapat Lapangan yang ditandatangani pihak-

pihak yang terlibat/hadir, mengikat semua 

pihak, 

9 Pasal 1 Ayat 1 Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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       serta masuk dalam dokumen pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. 

Dengan rapat-rapat lapangan yang bersifat 

rutin ini diharapkan segala permasalahan 

yang ada dan  yang terjadi dapat 

diantisipasi. 

 

b. Penyelesaian   sengketa   dengan  Arbitrase   

Ad  Hoc  (Arbitrase   Voluntier).Cara   ini 

dilakukan manakala penyelesaian sengketa 

di tingkat pertama (butir a) belum 

menghasilkan kesepakatan diantara para 

pihak. Arbitrase Volunter ini dibentuk 

khusus untuk menyelesaikan sengketa atau 

memutus sengketa tertentu (baca : sengketa 

konstruksi). Karena itu Arbitrase volunter 

ini bersifat insidentil dan jangka waktunya 

tertentu pula sampai sengketa tersebut 

diputuskankan. Dalam praktik konstruksi, 

Arbitrase Volunter ini dapat disebut 

sebagai Panitia Pendamai yang berfungsi 

sebagai 

juri/wasit  yang  dibentuk  dan  

diangkat  oleh  para  pihak,  yang  

anggota-anggotanya terdiri dari : 

1)  Seorang wakil dari pihak kesatu 

(pengguna jasa) sebagai anggota 

2)  Seorang wakil dari pihak kedua 

(penyedia jasa) sebagai anggota 

3) Seorang wakil dari pihak ketiga 

sebagai ketua yang ahli 
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dibidang  konstruksi, dan 

disetujui kedua belah pihak. 

Hasil keputusan Panitia Pendamai 

ini bersifat mengikat dan mutlak 

untuk kedua belah pihak yang 

bersengketa. 

c. Penyelesaian sengketa dengan Arbitrase 

Institusional, yaitu suatu lembaga 

permanen (permanent arbitral body) 

sebagaimana ayat (2) Konvensi Mengenai 

Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan 

Arbitrase Asing tahun 1958. Arbitrase 

Institusional ini didirikan oleh organisasi 

tertentu dan sengaja didirikan untuk 

menampung   perselisihan   yang  timbul  

dari  perjanjian.   Faktor  sengaja   dan  

sifat permanen itulah yang membedakan 

dengan arbitrase ad hoc. Arbitrase 

Institusional ini  berdiri  sebelum  sengketa  

timbul.  Di  samping  itu  arbitrase  ini  

berdiri  untuk selamanya walaupun suatu 

sengketa telah diputus dan diselesaikan. 

Menurut   pengalaman,   lembaga   ini  

jarang   dimanfaatkan   oleh   para  pihak   

yang bersengketa,  disebabkan  karena 

minimal  2 (dua)   hal : (1) sengketa  

biasanya  telah dituntaskan  pada  tahap 

pertama  (butir a – site meeting)  dan (2) 

para pihak seolah enggan meneruskan 

sengketa ke tingkat yang lebih tinggi (butir 

b – Arbitrase Volunter dan Arbitrase 
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Institusional apalagi melalui jalur 

pengadilan). 

a. Penyelesaian sengketa melalui 

Pengadilan.Upaya  pengadilan   yang  

dimaksud   adalah  upaya  penyelesaian   

sengketa   melalui pengadilan,  manakala 

upaya yang ada belum juga 

menghasilkan  kesepakatan.  Perlu diingat 

bahwa upaya pengadilan ini meupakan 

upaya akhir (baca : pengadilan negeri 

tempat domisili para pihak berselisih,  

termasuk lokasi proyek yang 

bersangkutan  – yang biasanya sudah 

dicantumkan  dalam kontrak kerja). 

Padahal menurut beberapa ahli  hukum,  

selama  ini  sudah  ada  institusi  hukum  

lain  yang  mengangani  upaya 

penyelesaian   sengketa,   yaitu  arbitrase   

institusional,   sehingga   para  pihak  

harus memilih   salah   satu   institusi   

hukum      tersebut,   pengadilankah   

atau   arbitrase institusional, karena 

keduanya sama-sama kuat kedudukannya 

di depan hukum. Menurut UU Nomor 

30 Tahun 1999 pasal 6 ayat (7), 

Pengadilan Negeri menerima 

pendaftaran   hasil   kesepakatan   para   

pihak   yang   bersengketa   (tertulis)   

untuk dilaksanakan dengan itikat baik 

dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak penandatanganan  
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kesepakatan tersebut. Bisa diartikan 

bahwa kesepakatan yang telah 

ditandatangani para pihak yang 

bersengketa tersebut (baik melalui atau 

tanpa melalui arbitrase institusional), 

cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri 

dimana domisili para pihak yang 

bersengketa dan atau lokasi proyek 

berada. 

Dalam tahap ini jelas bahwa UU 

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi Pasal 39 ayat (1) 

menegaskan bahwa penyelesaian 

sengketa dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan 

berdasarkan pilihan secara sukarela 

para pihak yang bersengketa. Hal ini 

diperkuat  lagi pada  Pasal  41 undang-

undang  ini yang menyebutkan  bahwa  

penyelenggara pekerjaan  konstruksi  

dapat  dikenai  sanksi  administratif  

dan/atau  pidana  atas  pelanggaran 

undang-undang ini. 

2 Penyelesaian sengketa 

kontraktual (sampai dan 

setelah penyerahan ke II) 

Pada tahap ini dibagi 2 (dua) yaitu : (1) 

Tahap pekerjaan konstruksi sampai 

dengan penyerahan  ke II pekerjaan  

pelaksanaan,  dan (2) Tahap operasional  

yaitu tahap bangunan dimanfaatkan 

hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

Tahap   yang   pertama,   kontrak   

kerja   pelaksanaan   masih   berlaku   
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hingga   tahap penyerahan kedua kalinya, 

yang sering disebut masa pemeliharaan. 

Pada masa pemeliharaan ini segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan 

pelaksanaan yang masih belum sempurna 

(rusak,  cacat,  kekurangsempurnaan  

pekerjaan  yang  ringan)  dapat  

diselesaikan  pada  masa sebelum  

penyerahan  kedua  kalinya.  Waktu  

pelaksanaan  tahap  pemeliharaan  ini  

biasanya singkat sekitar 2 (dua) minggu 

saja. 

Tahap  kedua,  adalah  masa  

“pertanggungan   atau  jaminan”  

bangunan  hingga  10 (sepuluh)  tahun  

kedepan  atau  masa bangunan  

dioperasikan / dimanfaatkan.   Pada  masa  

ini segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kerusakan akibat kesalahan/kekurangan 

pada saat pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi (masa kontraktual) 

dilaksanakan. Masa ini kontraktor masih 

“ikut”  bertanggung  jawab,  termasuk  

konsultan  pengawas  dan konsultan  

perencana.  Untuk tahap kedua ini, akan 

dibahas lebih lanjut dalam kesempatan 

lain. 
Sumber : Bambang Poerdyatmono (2003) 

 

2.1.3.   “Landasan Yuridis” 

2.1.3.1.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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   Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945” 

“Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan bahwa Semua 

peraturan yang ada masih berlaku, selama belum adanya peraturan yang baru 

menurut Undang Undang Dasar 1945 ini. Begitu pula halnya dengan undang 

undang HIR pada zaman Koloneal Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena 

hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan 

Peralihan Undang Undang Dasar tersebut.” 

2.1.3.2.   ”Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999”  

“  Pasal 1” 

1. “Arbitrase  ialah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di 

luar peradilan umum  yang  didasarkan   pada   perjanjian   arbitrase   

yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

2.   Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata 

maupun hukum public. 

3.  Perjanjian  arbitrase  adalah suatu kesepakatan  berupa klausula 

arbitrase  yang tercantum        dalam suatu perjanjian tertulis yang 

dibuat para pihak sebelum timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian  

arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para pihak setelah timbul 

sengketa. 

4.  Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya  meliputi tempat  tinggal termohon. 

5.   Pemohon adalah pihak yang mengajukan  Permohonan  

penyelesaian  sengketa melalui arbitrase. 
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6.  Termohon  adalah  pihak  lawan  dari  Pemohon  dalam  

penyelsaian  sengketa melalui arbitrase. 

7.  Arbiter  adalah  seorang  atau  lebih  yang  telah  dipilih  oleh  

para  pihak  yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan 

Negeri atau oleh lembaga arbitrase,   untuk   memberikan   putusan   

mengenai   sengketa   tertentu   yang diserahkan penyelesaiannya 

melalui arbitrase. 

8.  Lembaga   Arbitrase   adalah   badan   yang   dipilih   oleh   para   

pihak   yang bersengketa  untuk memberikan  putusan mengenai 

sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan 

pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu 

dalam hal belum timbul sengketa. 

9.  Putusan  Arbitrase  Internasional  adalah  putusan  yang  

dijatuhkan  oleh  suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan 

di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu 

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan  yang menurut 

ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu 

putusan arbitrase internasional. 

10. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  

sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  

para  pihak,  yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” 

“Pasal 3 
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Pengadilan  Negeri tidak berwenang  untuk mengadili  sengketa  para 

pihak     yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.” 

 

2.1.3.3.   ”Undang-Undang Jasa Konstruksi” 

Menurut Undang - Undang Jasa Konstruksi “No.18 Tahun 1999 pasal 

1 ayat 5 Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. “Menurut Nazarkhan Yasin 

sengketa konstruksi adalah  sengketa  yang  terjadi  sehubungan  dengan  

pelaksanaan suatu  usaha  jasa  konstruksi  antara  para  pihak  yang  tersebut  

dalam suatu kontrak konstruksi.”  Banyak  hal  yang  bisa  menyebabkan  

terjadinya   sengketa  konstruksi antara  lain  dan  yang  paling  menggangu  

produktifitas  para  pihak  adalah    karena adanya masalah penafsiran 

dokumen kontrak. Penafsiran  berasal  dari kata Tafsir  yang berarti penjelasan  

pendapat,  tentang  satu kata, kalimat dan sebagainya. “ (BN Marbun Kamus 

Politik Pustaka Sinar Harapan Th 2002 h. 519).” 

Masalah penafsiran yang sering terjadi  adalah oleh  Badan Pemeriksa 

yang memiliki standard pemeriksaan tersendiri sesuai dengan wewenang yang 

dimiliki dan keterkaitannya   dengan  Penyedia  Jasa  Konstruksi.   Masalah  

penafsiran   dokumen kontrak ini bisa muncul pada saat pekerjaan berlangsung 

maupun setelah selesai pekerjaan usaha jasa konstruksi. Hal ini 

mengakibatkan  permasalahan   diselesaikan melalui    pengadilan  Hukum  

Pidana  sehingga  menimbulkan  kekuatiran  bagi  para pelaku usaha jasa 
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konstruksi yang tidak seharusnya terjadi. Jadi Walaupun menteri pekerjaan 

umum / Pemerintah merupakan   badan  hukum   publik  namun   ketika  

mengikatkan   diri  dalam  suatu kontrak,  kedudukannya   adalah  sebagai  

subjek  hukum  perdata  (Dina  Simbolon Kasubag Bidang Jasa Konstruksi Th 

2006 h. 1). Kemudian  dikutip  dari  Pasal  1654  KUHPerdata    menyatakan  

“Semua  Badan  Hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang 

swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan  perdata,  tanpa  

mengurangi  perundang-undangan  yang mengubah kekuasaan itu, 

membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” 

“Sehingga  dapat  diartikan  bahwa     walaupun  pemerintah  dapat  

membuat perjanjian dengan  pihak kedua dalam hal ini penyedia  barang atau 

jasa dalam suatu  kontrak dimana   di   dalamnya   diatur   hak   dan   

kewajiban   dari   masing-masing    pihak berdasarkan Hukum Perdata. Hal-hal 

yang diatur di dalam kontrak, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer 

adalah mengikat bagi kedua belah pihak.” 

A. “Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999” 
“Pasal 1 ayat (5)”  
 

“Kontrak  kerja  konstruksi  ialah  keseluruhan   dokumen  yang 

mengatur hukum hubungan antara penyedia jasa dan pengguna  jasa 

dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.” 

“Pasal 1 ayat (6)”    

“Kegagalan  kontruksi Bangunan  adalah  keadaan konstruksi 

bangunan yang   sudah diserah terimakan oleh pelaksana kepada 

pengguna jasa, tidak   berfungsi   dengan baik, baik keseluruhan   
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ataupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 

tercantu m dalam  kontrak  kerja  konstruksi  atau  pemanfaatanya 

menyimpang  sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / atau 

pengguna jasa.” 

“Pasal 36”  

“Ayat 1  Penyelesaian   sengketa   jasa   konstruksi   dapat   ditempuh 

melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan pilihan secara 

sukarela para pihak yang bersengketa.” 

“Ayat 2 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud   

pada   ayat  1  tidak   berlaku   terhadap   tindak pidana dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (juncto lihat pasal 6 UU No. 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase).” 

“Ayat (3)  Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

gugatan melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh  apabila upaya  

tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu atau para pihak 

yang bersengketa.” 

“Pasal 37”  

“(1) Penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  di  luar  pengadilan  dapat 

ditempuh untuk masalah - masalah  yang timbul dalam kegiatan 

pengikatan dan penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi, serta  dalam 

hal terjadi kegagalan bangunan.” 

“(2) Penyelesaian     sengketa     jasa    konstruksi     sebagaimana 
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dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  menggunakan  jasa  pihak ketiga, yang 

disepakati oleh para pihak.” 

“(3) Pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  dapat   

dibentuk    oleh    Pemerintah   dan  /  atau  masyarakat  jasa 

konstruksi.” 

 

 

B. “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Undang – Undang   
  Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999” 

“ 

Pasal 31”      

      “Kegagalan  pekerjaan  konstruksi  adalah keadaan  hasil 

pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan 

sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian 

maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau 

penyedia jasa.” 

 

2.1.4.   “Penelitian Terdahulu” 

Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  Arbitrase, antara 

lain sebagai berikut: 

1.      SOLIKHAH, SH,  dengan  judul  “Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya 

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis”   

Magister Ilmu Hukum  Universitas Diponegora Semarang Tahun  Ajaran 2009. 

“Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat di satu sisi memberikan 
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hal positif yaitu memperoleh devisa namun di sisi lain dapat menimbulkan 

sengketa akibat wanprestasi oleh salah satu pihak. Sehingga, diperlukan alternatif 

penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani aktivitas online. Tujuan 

penelitian ini  untuk mengkaji permasalahan bagaimanakah pengaturan arbitrase 

online sebagai alternatif penyelesaian sengketa di dalam sistem hukum Indonesia, 

pengaturan arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat 

diterapkan di Indonesia mengingat dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 

1999 tidak diatur secara tegas mengenai arbitrase online, kelebihan, kekurangan 

dan hambatan prosedur acara arbitrase online apabila diterapkan di Indonesia.” 

 

2. Jinner Sidauruk,  dengan  judul  “Tinjauan Yuridis Arbitrase Sebagai 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Menurut Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999”. Magister Ilmu Hukum universitas HKBP 

Nommensen. 

“Dewasa ini Arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting 

sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan yang 

didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak Arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupaka alternative 

pentelesaian sengketa yang banyak diminati dalam menangani sengketa kontrak 

yang terjadi dikalangan pelaku bisnis dikarenakan diyakini lebih efektif dan 

efisien. Tujuan untuk membahas malasah tesis ini adalah mengetahui bagaimana 

akibat hokum penerapan Klausul Arbitrase dalam suatu kontrak apabila terjadi 

sengketa menurut undang–undang No. 30 Tahun 1999, serta bagaimana proses 
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penyelesaian sengketa dalam kontrak secara arbitrase menurut undang-undang 

No. 30 Tahun 1999.” 

Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan 

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, belum ada yang melakukan penelitian 

tentang PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI 

PADA PROYEK PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSA 

ARBITRASE DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 

Penelitian ini adalah asli adanya, artinya secara akademik  penelitian  ini  dapat  

dipertanggungjawabkan  kemurniannya,  karena belum ada yang melakukan 

penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. 

2.2.   Landasan Teori 

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan 

pengarahan kepada penelitian yang dilakukan.   Dalam menganalisis 

permasalahan yang dirumuskan, diperlukan beberapa teori yang relevan, 

dengan maksud supaya permasalahannya  dapat  dijelaskan  secara  

memuaskan.  Selanjutnya  teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

terdiri dari: 

I. Teori Hukum Pembangunan Generasi I 

Teori Hukum Pembangunan mulai diperkenalkan oleh ”Prof Mochtar 

Kusumaatmadja”, pakar hukum Internasional, ketika menjadi pembicara dalam 

Seminar Hukum Nasional pada tahu 1973.”Pandangan “Prof Mochtar 

Kusumaatmadja” tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan 

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



34 
 

nasional, kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan, diletakkan di 

atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut: 

A. ”Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan 

dan hukum berfungsi negara dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi 

dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat 

dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi 

keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan 

menggunakan kekerasan semata; 

B. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal 

dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana 

(bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan; 

C. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui 

kepastian hukum dan juga hukum (sebagi kaidah sosial) harus dapat mengatur 

(membantu) proses perubahan dalam masyarakat; 

D. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the 

living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan 

pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu; 

E. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika 

hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri 

harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum 

itu.” 

“Kelima inti Teori Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan suatu pemikiran 

tentang hukum, sebagai berikut: 
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a. Hukum hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat; 

b. Bahwa perkembangan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat  

juga dapat diciptakan melalui pembentukan perundang-undangan, tidak hanya   

putusan pengadilan; 

c. Hukum sebagai sarana dalam pembangunan bukan alat (tools) agar 

pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur; 

d. Bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan 

keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang 

kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang 

dalam masyarakat.” 

 

II.  Pengembangan Teori Hukum Pembangunan Generai I “Prof. 
Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.” 

 
Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir 

Teori Hukum Pembangunan Generasi I” dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan 

penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum 

yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of 

social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan 

lebih  lanjut  maka  secara  teoritis  “Teori Hukum Pembangunan Generasi I”  

dari  “Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.” dipengaruhi cara 

berpikir dari “ Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) 

ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi 

mekanisnya).” Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan 
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menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.10 Ada sisi  menarik dari teori yang 

disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya 

kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya 

(scholars) serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses 

melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun 

di sisi  lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu  maka  “Teori 

Hukum Pembangunan Generasi I” dari   “Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja,   

S.H.,   LL.M.”   “ memperagakan   pola   kerja   sama   dengan melibatkan 

keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam 

proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya  tujuan  

pragmatis (demi  pembangunan) sebagaimana masukan  dari Roescoe Pound 

dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc 

Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban  hukum  

praktis  itu  idealnya  mampu  melahirkan  teori  hukum (theory about law), teori 

yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar 

Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat 

(tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan 

masyarakat.” Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah 

bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan 

memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma 

diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh 

pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana 

10 Shidarta,  Karakteristik Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke- Indonesiaan, Jakarta: 
CV. Utomo, 2006, hlm. 411. 
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berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar   berpendapat bahwa 

pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena: 

1.  “ Di  Indonesia  peranan  perundang-undangan dalam  proses  pembaharuan 

hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat 

yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) 

pada tempat lebih penting. 

2.  Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh 

berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada 

zaman  Hindia Belanda, dan  di  Indonesia ada  sikap  yang  menunjukkan 

kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. 

3.  Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep 

hukum  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat sudah  diterapkan jauh 

sebelum  konsep  ini  diterima  secara  resmi  sebagai  landasan  kebijakan 

hukum nasional.11” 

 

“Lebih Detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:” 

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 
masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya 
adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan 
mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian  diperlukan  
dalam  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang sedang 
membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus 
dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat 
yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang 
harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, 
masyarakat yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita 

11 Shidarta, Karakteristik ….Ibid, hlm. 415 
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berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup 
memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat 
membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang 
kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan 
ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari 
hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu 
peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”12 

 

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini 

akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum 

Pembangunan"13  atau lebih dikenal dengan “Madzhab UNPAD.” Ada 2 (dua) 

aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: “Pertama, ada 

asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan 

masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi 

perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.14 Oleh karena itu, 

Mochtar Kusumaatmadja15 mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi 

pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya 

masyarakat yang teratur.” Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.   

Selanjutnya   untuk   mencapai   ketertiban   diusahakan   adanya kepastian 

hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia 

dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya 

12 Mochtar    Kusumaatmadja,    Konsep-Konsep    Hukum    Dalam    Pembangunan 
(Kumpulan Karya Tulis) Bandung: Alumni, 2002, hlm. 14 

13 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: 
Mandar Maju, 2003, hlm. 182. 

14 Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan 
dari Mochtar Kusumaatmadja, Jakarta: PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V. 

15 Mochtar Kusumaatmadja,  Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun, hlm. 2-3. 
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secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.16 Fungsi hukum 

dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk 

menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum 

diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana 

pembaharuan masyarakat law as a tool of  social engeneering” atau “sarana 

pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :17
 

“Mengatakan  hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat  
didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau 
ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu 
merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. 
Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana 
pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan 
hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana 
pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah 
yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.” 
 

“Aksentuasi tolok ukur   konteks   di atas menunjukkan ada 2 (dua) 

dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, yaitu : 

 Ketertiban   atau   keteraturan   dalam   rangka   pembaharuan   atau 

pembangunan     merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak 

adanya; 

 Hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  memang  dapat berfungsi 

sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah    

kegiatan  manusia yang dikehendaki  ke arah pembaharuan.” 

16 Ibid., hlm. 13. 
17 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 

Bandung: Binacipta, 1995, hlm. 13. 
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Apabila diuraikan secara  lebih intens, detail  dan  terperinci maka alur 

pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan 

“fungsi  hukum  yang  diharapkan selain  dalam  fungsinya  yang  klasik,  juga 

dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk 

masyarakat    yang    hendak    dicapai    sesuai    dengan    tujuan    kehidupan 

bernegara.”18 Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah 

dikemukakannya,  Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  definisi   hukum 

dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas 

dan  kaidah-kaidah yang  mengatur  kehidupan manusia  dalam  masyarakat, 

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses 

(processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.19 

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak 

cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. 

 Pada bagian lain, “Mochtar Kusumaatmadja” juga mengemukakan 

bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai 

suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur   kehidupan   manusia 

dalam  masyarakat,  tetapi  harus  pula  mencakup  lembaga  (institution)  dan 

proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam 

kenyataan”.  Pengertian     hukum     di   atas      menunjukkan  bahwa  untuk 

memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi  

18 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 
Jakarta: Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13. 

19 Mochtar  Kusumaatmadja,   Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan 
Nasional,  Bandung: Penerbit Binacipta, 1986, hlm. 11. 
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juga  meliputi  lembaga  dan  proses.  Keempat  komponen  hukum  itu bekerja 

sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti 

pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa   

peraturan   perundang-undangan.   Sedangkan   keempat   komponen hukum 

yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan 

hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum 

yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme “yurisprudensi.” 
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