
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu prioritas program pemerintahan sekarang yaitu pada era Presiden 

Joko Widodo adalah sektor infrastruktur dimana guna untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pembangunan infrastruktur ini merupakan 

program ambisius jika dibandingkan dari era presiden sebelumnya. 

Pada sektor infrastruktur salah satunya adalah jasa konstruksi yang menjadi 

salah satu kegiatan yang tak hanya menunjang dalam bidang ekonomi, tetapi juga 

menunjang dalam bidang sosial dan budaya yang memiliki sebuah peranan penting 

demi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Beberapa manfaat yang dapat 

disumbangkan kepada masyarakat dengan adanya usaha Jasa Konstruksi meliputi 

pelayanan masyarakat dalam perihal infrastruktur/sarana prasarana yang 

diperlukan, peningkatan pembangunan pada sektor industri dan sektor lainnya 

seperti pada sektor pariwisata dan sektor komersial, penunjang proses kegiatan 

produksi, penunjang peluang usaha dan kesempatan pekerjaan, penyumbang 

Produk Domestik Bruto (PDB), serta menarik minat investor lokal maupun 

mancanegara. 

Menurut Sulistijo1, adanya sejumlah manfaat infrastruktur seperti 

peningkatan konektivitas baik antarwilayah ataupun antarnegara, peningkatan 

tingkat produktivitas suatu wilayah atau negara, peningkatan tingkat efisiensi dalam 

pengalokasian sumber daya, percepatan dan pemerataan pembangunan pada suatu 

wilayah maupun negara, serta mendorong daya tarik investasi baru yang dapat 

diterapkan pada suatu wilayah atau negara. Namun sebaliknya, ketidaktersediaan 

infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara 

seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta 

menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. 

Sektor Jasa Konstruksi telah memberikan konstribusi besar dalam 

pembangunan negara Indonesia, angka pendapatan bruto perusahaan pada sektor 

1 Sulistijo Sidarto Mulyo and Santoso Budi, Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi, 1st ed. 
(Prenadamedia Group, 2018). 
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konstruksi selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2000 hingga 20172. Angka 

pendapatan bruto perusahaan konstruksi dari tahun 2000 hingga 2017 telah 

mencapai kenaikan sebesar Rp. 694 Triliun (terbilang Enam Ratus Sembilan Puluh 

Empat Trilun Rupiah) atau sama dengan hampir 180% (terbilang Seratus Delapan 

Puluh Persen)3. Sektor ini menghasilkan produk berupa sarana dan prasarana jalan, 

pelabuhan, bendungan, perumahan, pembangkit listrik. Produk yang dihasilkan 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional. 

Pada Pasal 39 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jasa 

Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK) menyebutkan bahwa dalam pengikatan Jasa 

Konstruksi terdapat dua pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.4 Dalam 

transaksi bisnis Jasa Konstruksi, memiliki kemungkinan timbul sengketa antara 

Pengguna jasa (Pemilik Pekerjaan) dan Penyedia jasa (Pelaksana Pekerjaan) dalam 

pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi. Penyelesaian sengketa yang murah, cepat, 

profesional, adil, final dan mengikat sangat dibutuhkan dalam industri konstruksi 

mengingat Jasa Konstruksi adalah salah satu motor penggerak perekonominan 

nasional dalam membangun sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi nasional. Terhentinya pelaksanaan pekerjaan jasa 

konstruki akibat sengketa yang berkepanjangan akan menimbulkan kerugian bukan 

saja pada pihak yang terkait langsung tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi 

negara. 

Maka dari paparan diatas, penulis ingin melakukan pengkajian mengenai 

masalah kontraktor swasta dalam lingkup perlindungan hukum ketika terjadi 

sengketa tertunda pembayaran dengan mengambil judul penelitian 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN KONTRAKTOR 

SWASTA YANG MENGALAMI PENUNDAAAN PEMBAYARAN BIAYA 

JASA KONSTRUKSI”. 

2 “Ringkasan Pendapatan Bruto Dan Pengeluaran Perusahaan Konstruksi (Juta Rupiah), 2000-
2017,” accessed July 30, 2018, https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/22/933/ringkasan-
pendapatan-bruto-dan-pengeluaran-perusahaan-konstruksi--juta-rupiah---2000-2015.html. 
3 “Ringkasan Pendapatan Bruto Dan Pengeluaran Perusahaan Konstruksi (Juta Rupiah), 2000-
2017.” 
4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebagai latar belakang penelitian 

diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan kontraktor swasta yang 

mengalami penundaan pembayaran biaya Jasa Konstruksi? 

2. Bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian Jasa 

Konstruksi yang mengalami penundaan pembayaran? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka dengan 

penelitian hukum ini peneliti ingin mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap perusahaan kontraktor swasta 

yang mengalami penundaan pembayaran biaya Jasa Konstruksi. 

2. Menganalisis pelaksanaan dan penyelesaian sengketa terhadap perusahaan 

kontraktor swasta yang mengalami penundaan pembayaran biaya Jasa 

Konstruksi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menurut teori hukum perlindungan oleh Philipus M. Hadjon adalah teori yang 

relevan untuk analisis perlindungan hukum, oleh karena itu peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut jika melakukan penelitian 

perlindungan hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Stakeholders, yaitu para pengguna Jasa Konstruksi dan penyedia Jasa 

Konstruksi agar dapat mengetahui peraturan yang berlaku dan wajib 

diketahui pada saat merencanakan, pelaksanaan dan pengawasan Jasa 

Konstruksi. 

b. Bagi kalangan akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk memperkaya studi pustaka akademis dan sebagai ilmu para 

pengembang ilmu hukum khususnya bidang Jasa Konstruksi. 
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