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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta 
pelaksanaan dan penyelesaian sengketa terhadap perusahaan kontraktor swasta 
yang mengalami penundaan pembayaran biaya jasa konstruksi. Penelitian ini 
menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berpedoman pada teori 
perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pada era 
sekarang ini bidang konstruksi berkembang sangat pesat, sehingga antar penyedia 
jasa kontruksi dan pengguna jasa konsturksi dalam melakukan kegiatan kerja 
kontruksi kerapnya terjadi sengketa. Berbagai macam sengketa dapat terjadi, 
contohnya terlambat serah terima, addendum kontrak, terlambat pembayaran, dan 
lain-lain. Terjadinya sengketa akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak 
ataupun kedua belah pihak dari segi waktu maupun biaya. Sehingga penyelesaian 
sengketa dengan cara arbitrase menjadi salah satu cara yang dapat digunakan 
sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa dalam waktu yang singkat serta 
pembiayaan yang tergolong ekonomis. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penundaan Pembayaran, Jasa Konstruksi, 
Penyelesaian Sengketa.
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