
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1.   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akibat hukum pencantuman klausa arbitrase dalam kontrak kerja 

konstruksi bagi pihak – pihak yang akan menyelesaikan permasalahan 

sengketa melalui arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang untuk 

mengadili seperti yang sudah diatua di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 

30 / 1999 mengenai Arbitase dan APS. 

 

2. Pengadilan dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya untuk 

menerima dan memeriksa permohonan membatalkan terhadap putusan 

arbitrase berbeda dengan kewenangan dan fungsi pengadilan untuk 

melaksanakan ( eksekusi ) mengenai putusan arbitrase yang telah 

diputuskan. pengadilan lebih berjiwa administrative dalam memeriksa 

permohonan putusan arbitrase, dan pengadilan akan bersikap Yudikatif 

untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase.  Dalam 

Wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan 

terhadap putusan arbitrase mempunyai kewenangan yang lebih luas 

dibandingkan dengan memeriksan suatu permohonan pelaksanaan putusan 

arbitrase karena pengadilan hanya bisa melaksanakan fungsi kontrolnya 

saja 
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3. kontrak kerja konstruksi merupakan ranah hukum privat, yaitu ranah 

hukum perdata, karena yang terikat kontrak kerja konstruksi hanya 

beberapa pihak. Mekanisme penyelesaian hukum privat berbeda dengan 

mekanisme penyelesaian hukum pidana. Oleh Karena itu, aparat hukum 

perlu memperbaiki cara pandang mengenai permasalahan kasus sengketa 

kontrak kerja konstruksi. Karena, pemahaman aparat hukum, terutama di 

daerah, masih terbatas pada KUHP dan perundang-undangan Tipikor. 

Karena itu, perlu adanya kesepahaman antara aparat hukum seperti 

kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk memperbaiki pemahaman dalam 

menyikapi permasalahan sengketa kontrak kerja konstruksi. Pemahaman 

aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK, masih terbatas pada 

KUHP dan UU tentang Tipikor, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi ternyata memiliki materi muatan yang jauh lebih banyak 

ketimbang UU sebelumnya. Selain itu, UU Jasa Kontruksi terbaru ini 

memiliki banyak perbedaan dan lebih terperinci dan lebih banyak 

melibatkan pemerintah dalam usaha jasa kontruksi. 

 

5.2.   Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat 

mungkin terjadi kekeliruan karena dalam penelitian ini, penulis menghadapi 

beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang 
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dilakukan, adapun keterbatasan tersebut antara lain: 

1.   Penelitian  mengenai  Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Pada 

Proyek Pemerintah Kabupaten Karimun Melalui Badan Arbitrase Nasional 

merupakan persoalan yang kompleks karena Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia ( BANI ) belum ada di Kabupatn Karimun. 

2.   Keterbatasan  waktu  yang  tersedia  untuk  melakukan  pengumpulan  

data, analisis data dan penyajian hasil penelitian. 

3. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini. 

 

5.3.   Rekomendasi 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Karimun Seharusnya memberikan 

penjelasan kepada pihak yang akan melakukan perikatan kontrak kerja 

konstruksi tentang betapa pentingknya memasukkan klausa Arbitrase 

ke dalam kontrak kerja konsttruksi sehingga semua pihak yang akan 

melakukan perikatan kontrak kerja kontruksi dapat menyetujuinya 

supaya semua permasalahan mengenai Kegiatan Proyek Konstruksi 

bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu 

penyelesaian diluar pengadilan.  

 

2.  Kepada Ketua Pengadilan Negeri seharusnya tidak boleh memeriksa 

dan memproses kembali atau membatalkan hasil keputusan Arbitrase, 

dan sebaiknya Pengadilan Negeri harus menghormati hasil dari 
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keputusan Arbitrase dan menerima hasil laporannya serta menjalankan 

eksekusi sesuai hasil keputusan Arbitrase. 

 

3. Kepada Para Aparat Hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK 

seharusnya duduk bersama dengan Kementerian PU dan Para Ahli 

Pembuat Undang – undang mengenai Hukum Kontrak Jasa Konstruksi, 

supaya tidak terjadi tumpang tindih pandangan mengenai Hukum 

Perdata dan Hukum pidana. Supaya tidak terjadi lagi Kriminalisasi 

terhadap Pelaku Konstruksi seperti Pengguna jasa dan Penyedia Jasa 

yang sering dikaitkan dengan undang – undang Tindak Pidana 

Korupsi, karena sebaiknya Sengketa Konstruksi ini bisa diselasaikan 

dengan cara Hukum Perdata melalui Arbitrase yaitu penyelesaian 

diluar pengadilan dan tidak perlu dikaitkan dengan Hukum Pidana. 
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