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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Operasional 

Pembahasan berikut berupaya untuk memberi penjelasan mengenai 

pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

2.1.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa arti dari perlindungan hukum 

merupakan pemenuhan hak dari segala upaya serta memberi rasa aman terhadap 

saksi maupun korban dengan bantuan hukum yang merupakan langkah 

perlindungan masyarakat, dengan penerapan sebagai seperti pemberian 

kompensasi, pengembalian restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum.6 

Sajipto Raharjo menyatakan bahwa arti dari perlindungan hukum merupakan 

bagian yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta yang termasuk didalamnya 

berupa perihal yang dapat merugikan orang lain sehingga perlindungan ini 

diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati segala hak-hak yang 

sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku. Sehingga, perlindungan hukum 

dapat diartikan juga sebagai segala bentuk upaya hukum yang harus di berikan 

kepada aparat penegak hukum agar dapat memberi rasa aman, baik secara fisik 

maupun pikiran dari segala macam gangguan dan ancaman yang berasal dari pihak 

manapun.7 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi 

manusia yang diperoleh sesuai ketentuan hukum dari kesewenangan oleh subyek 

hukum.8 Sedangkan, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan 

sebuah upaya atau tindakan yang bertujuan sebagai perlindungan masyarakat 

terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya pihak penguasa 

dan penerapannya tidak cocok terhadap aturan hukum yang berlaku, upaya ini 

                                                             
6 Soekanto Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum,” 1984, 133. 
7 Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal 
Masalah Hukum,” 1993, 74. 
8 “Perlindungan Hukum,” accessed April 19, 2019, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-
hukum-menurut-para-ahli/. 
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bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menikmati 

martabat antar sesama.9 

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan 

individu yang menyeleraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang disikapi serta 

perbuatan dalam membangun dan terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antar sesama manusia.10 Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah segala 

sesuatu yang berfungsi sebagai pelindung terhadap subyek-subyek hukum dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penerapannya dipaksakan 

dengan adanya sebuah sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 11 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Sebuah perlindungan yang bertujuan sebagai pencengahan sebelum terjadi 

pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan ini diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai pencegahan suatu 

pelanggaran dan berfungsi sebagai sebuah rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melaksanakan sebuah kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Suatu perlindungan akhir yang dijatuhkan jikalau suatu sengketa sudah terjadi 

atau terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat sanksi seperti penjara, denda, dan 

hukuman tambahan. 

Pengertian perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(selanjutnya disebut KBBI) adalah tempat berlindung; hal memperlindungi.12 Dan 

pengertian hukum menurut KBBI adalah suatu aturan atau adat yang dianggap 

mengikat secara resmi, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat.13 Sehingga pengertian kata perlindungan 

hukum adalah sebuah peraturan yang telah dikukuhkan oleh pemerintah sebagai 

                                                             
9 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, 2003). 
10 Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,” 2003, 14. 
11 Ibid. 
12 “Hasil Pencarian Perlindungan - KBBI Daring,” accessed October 21, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan. 
13 “Hasil Pencarian Hukum - KBBI Daring,” accessed October 21, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum. 
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sebuah patokan ataupun sebuah keputusan yang ditetapkan oleh hakim yang dimana 

akan memperlindungi masyarakat. 

2.1.1.2 Pengertian Jasa Konstruksi 

Pengertian Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 1 UUJK adalah14 

“Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.” 

Pengertian jasa menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang memberikan 

segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.15 Pengertian konstruksi menurut 

KBBI adalah sebuah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan (jembatan, 

rumah, dan sebagainya).16 Sehingga pengertian dari Jasa Konstruksi adalah sebuah 

layanan yang diperlukan oleh pengguna untuk menyusun model dan tata letak suatu 

bangunan. 

2.1.1.3 Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 

Pengertian kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 1 ayat 1 UUJK adalah17 

“Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara 

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.” 

Pengertian kontrak menurut KBBI adalah persetujuan antara dua pihak atau 

lebih yang bersanksi hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

kegiatan.18 Pengertian kontrak kerja konstruksi adalah sebuah persetujuan yang 

dilakukan antara dua pihak atau lebih yang bersanksi hukum untuk menjalankan 

suatu kegiatan penyusunan model dan tata letak suatu bangunan. 

Dalam pengertian yang lebih luas, kontrak sering juga disebut dengan istilah 

perjanjian. Kontrak merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara dua orang atau 

lebih yang sama-sama saling berjanji secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak 

melaksanakan suatu perlaksanaan tertentu. Karena perjanjian bertujuan untuk 

mengaitkan hukum yang disebut perikatan, maka para pihak yang memiliki 

kesepakatan terhadap hal-hal yang dijanjikan, berkewajiban agar dapat menaati dan 

                                                             
14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
15 “Hasil Pencarian Jasa - KBBI Daring,” accessed October 21, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jasa. 
16 “Hasil Pencarian Konstruksi - KBBI Daring,” accessed October 21, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi. 
17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
18 “Hasil Pencarian Kontrak - KBBI Daring,” accessed October 25, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontrak. 
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mejalankannya. Dengan demikian, kontrak yang disepakati para pihak dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban.19  

 2.1.1.4 Pengertian Penyelesaian Sengketa 

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, 

menyelesaikan.20 Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI adalah perbedaan 

pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam 

pengadilan).21 Sehinga pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, 

perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan). 

Pada pasal 1 ayat 10 pada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(selanjutnya disebut UU Arbitrase & APS) menyebutkan pengertian Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Konstruksi adalah22 

“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.” 

Bentuk penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi menurut Pasal 88 ayat (1) 

sampai (7) UUJK23 adalah sebagai berikut: 

Pasal 88 berbunyi: 

“(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan 

dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 

(2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan 

upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja 

Konstruksi. 

(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak 

Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang 

                                                             
19 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus (Prenadamedia 
Group, 2005). 
20 “Hasil Pencarian Penyelesaian - KBBI Daring,” accessed December 10, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian. 
21 “Hasil Pencarian Sengketa - KBBI Daring,” accessed December 10, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa. 
22 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian 
Sengketa,” 1999. 
23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara 

penyelesaian sengketa yang akan dipilih. 

(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 

a. mediasi; 

b. konsiliasi; dan 

c. arbitrase. 

(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. 

(6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk 

dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan 

dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak 

menjadi bagian dari salah satu pihak. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaran Jasa Konstruksi Pasal 49 ayat 124 menyatakan bahwa: 

Pasal 49 berbunyi: 

“1. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar 

pengadilan dapat dilakukan dengan cara: 

a. melalui pihak ketiga yaitu:  

1. mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase 

dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa); 

2. konsiliasi; atau 

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.” 

Sementara UU Arbitrase dan APS terdapat tiga pasal penting berikut:25 

Pasal 2 berbunyi: 

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah 

                                                             
24 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi” (n.d.). 
25 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian 
Sengketa.” 
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mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua 

sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari 

hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau 

melalui alternatif penyelesaian sengketa.” 

Pasal 3 berbunyi: 

“(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka 

akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan 

wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai 

hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. 

(2) Persetujuan untuk menyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani 

oleh para pihak. 

(3) Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk 

pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau 

dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan 

penerimaan oleh para pihak.” 

Pasal 6 berbunyi: 

“(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. 

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) diselesaikan dalam 

pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui 

seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak 

berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat 
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menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian 

sengeketa untuk menunjuk seorang mediator. 

(5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. 

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan 

dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. 

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 

adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik 

serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak penandatanganan. 

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai 

dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan 

kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga 

arbitrase atau arbitrase ad-hoc.” 

Dari kedua undang-undang dan satu peraturan diatas, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi dapat dibedakan menjadi dua 

cara yaitu ajudikasi dan non-ajudikasi. Penyelesaian ajudikasi dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (arbitrase). Sementara 

penyelesaian non-ajudikasi dapat dilakukan melalui jalur mediasi, negosiasi, dan 

konsiliasi, atau yang lebih sering dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa.  
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Gambar 2.1 Bagan Penyelesaian Sengketa Konstruksi 

Sumber: Agus G. Kartasasmita, 201326 

Bahwa apabila terjadinya sengketa pada Jasa Konstruksi maka dapat 

diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Apabila 

tidak terjadi kemufakatan, maka akan ditempuh upaya penyelesaian sengketa pada 

tahapan selanjutnya sesuai dengan Kontrak Kerja Konstruksi ataupun dapat 

diselesaikan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa 

konstruksi dengan jalur luar persidangan yakni dengan Dewan Sengketa Konstruksi 

sangat didorong oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR). Dewan Sengketa Konstruksi bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih 

cepat, murah, dan mengutamakan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan 

menyederhanakan proses.27 

2.1.2 Kajian Konsepsional 

2.1.2.1 Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi 

2.1.2.1.1 Asas-Asas Jasa Konstruksi 

Pada Pasal 2 UUJK28, adanya asas Jasa Konstruksi yang berlandaskan pada asas: 

 

                                                             
26 Sulistijo Sidarto Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi, 1st ed. 
(Prenadamedia Group, 2018). 
27 “Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,” accessed November 6, 2019, 
https://www.pu.go.id/berita/view/16077/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-
konstruksi-melalui-dewan-sengketa. 
28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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a. kejujuran dan keadilan; 

Yang dimaksud dengan asas kejujuran dan keadilan adalah bahwa kesadaran 

akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung 

jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.29 

b. manfaat; 

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan Jasa 

Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam 

kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin 

terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.30 

c. kesetaraan; 

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi 

harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara 

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.31 

d. keserasian; 

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa harmoni dalam interaksi 

antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

bermanfaat tinggi.32 

e. keseimbangan; 

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya 

keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna 

Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin 

terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan 

peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia 

Jasa.33 

 

                                                             
29 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi,” accessed November 7, 2019, https://ngada.org/uu2-
2017pjl.htm. 
30 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
31 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
32 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
33 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
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f. profesionalitas; 

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai 

profesionalisme.34 

g. kemandirian; 

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang 

Jasa Konstruksi.35 

h. keterbukaan; 

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa ketersediaan informasi 

dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat 

melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan 

haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan 

penyimpangan.36 

i. kemitraan; 

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa hubungan kerja para pihak 

yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.37 

j. keamanan dan keselamatan; 

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah bahwa 

terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan 

keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap 

memperhatikan kepentingan umum.38 

k. kebebasan; 

Yang dimaksud dengan asas kebebasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan 

Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.39 

 

                                                             
34 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
35 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
36 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
37 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
38 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
39 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
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l. pembangunan berkelanjutan; dan 

Yang dimaksud dengan asas pembangunan berkelanjutan adalah bahwa 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak 

yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus 

menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.40 

m. wawasan lingkungan. 

Yang dimaksud dengan asas wawasan lingkungan adalah bahwa 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan 

pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.41 

2.1.2.1.2 Subjek dan Objek Jasa Konstruksi  

Pada Pasal 39 ayat (1) UUJK menjelaskan bahwa: 

Pasal 39 berbunyi: 

“(1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas: 

a. Pengguna Jasa; dan 

b. Penyedia Jasa.” 

Pengertian pengguna Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 5 UUJK 

adalah42 

“Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa 

Konstruksi.” 

Biasanya pengguna Jasa Konstruksi ini telah memiliki program yang 

berkelanjutan untuk melaksanakan pembangun proyek, yakni sejak dari studi, 

desain, teknis, pelaksanaan dan pengembangan fisik hingga pemeliharaan, agar 

proyek dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuannya. Pengertian 

pengguna menurut KBBI adalah orang yang menggunakan.43 Sehingga 

kesimpulannya pengguna Jasa Konstruksi adalah orang yang menggunakan layanan 

untuk menyusun model dan tata letak suatu bangunan. 

Pengertian penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 6 UUJK adalah44 

                                                             
40 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
41 “Penjelasan UU 2-2017: Jasa Konstruksi.” 
42 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
43 “Hasil Pencarian Pengguna - KBBI Daring,” accessed October 25, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengguna. 
44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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“Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan 

layanan Jasa Konstruksi.” 

Penyedia jasa mencakup tiga pihak: perencanaan konstruksi, pengawas 

konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi (kontraktor).45 Selama penyelenggaraan 

proyek, pengguna jasa dan penyedia jasa selalu terkait. Adapun bagi kontraktor, 

dalam bekerja mereka didukung oleh berbagai pihak yang menjadi sub-kontraktor 

dapat pula berhubungan dengan para tenaga ahli (perorangan yang memiliki 

keahlian tertentu) maupun dengan pabrik produsen material dan peralatan. Menurut 

KBBI pengertian penyedia adalah orang (badan dan sebagainya) yang 

menyediakan.46 Sehingga pengertian dari penyedia jasa kostruksi adalah orang 

ataupun badan organisasi yang menyediakan pelayanan untuk menyusun model dan 

tata letak suatu bangunan. 

Adanya jenis-jenis usaha Jasa Konstruksi telah dinyatakan pada Pasal 12 

UUJK “Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi (a) usaha jasa Konsultasi Konstruksi, 

(b) usaha Pekerjaan Konstruksi, dan (c) usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.”47 

Dari Pasal 12 telah disebutkan adanya 3 jenis usaha Jasa Konstruksi, dan juga dibagi 

sifat, klasifikasi, dan layanan usaha pada setiap jenis usaha Jasa Konstruksi pada 

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. 

Pasal 13 UUJK berbunyi 

“(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a meliputi: 

a. umum; dan 

b. spesialis. 

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: 

a. arsitektur; 

b. rekayasa; 

c. rekayasa terpadu; dan 

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. 

                                                             
45 Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi. 
46 “Hasil Pencarian Penyedia - KBBI Daring,” accessed October 21, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia. 
47 “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi” (2017). 
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(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: 

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan 

b. pengujian dan analisis teknis. 

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pengkajian; 

b. perencanaan; 

c. perancangan; 

d. pengawasan; dan/atau 

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi. 

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. survei; 

b. pengujian teknis; dan/atau 

c. analisis.” 

Pasal 14 berbunyi 

“(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b meliputi: 

a. umum; dan 

b. spesialis. 

(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. bangunan gedung; dan 

b. bangunan sipil. 

(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: 

a. instalasi; 

b. konstruksi khusus; 

c. konstruksi prapabrikasi; 

d. penyelesaian bangunan; dan 

e. penyewaan peralatan. 

Karen Alvina. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Kontraktor Swasta Yang Mengalami Penundaan 
Pembayaran Biaya Jasa Konstruksi. 
UIB Repository©2020 



17 

   Universitas Internasional Batam  

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang 

bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pembangunan; 

b. pemeliharaan; 

c. pembongkaran; dan/atau 

d. pembangunan kembali. 

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang 

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 

pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.” 

Pasal 15 

“(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: 

a. bangunan gedung; dan 

b. bangunan sipil. 

(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi 

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. rancang bangun; dan 

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.” 

Pengertian pekerjaan konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 UUJK adalah48 

“Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan.” 

Pengertian pekerjaan menurut KBBI adalah barang apa yang 

dilakukan/dikerjakan; tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan.49 Dari penjelasan 

diatas dapat diartikan bahwa pekerjaan konstruksi adalah suatu barang yang 

dilakukan untuk menyusun model dan tata letak suatu bangunan. 

Menurut Sulistijo50, dalam manajemen proyek konstruksi secara global 

terdapat lima kelompok utama yang terlibat, yakni: 

 

                                                             
48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
49 “Hasil Pencarian Pekerjaan - KBBI Daring,” accessed October 25, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pekerjaan. 
50 Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi. 
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a. Klien (Client) 

Dapat merupakan perorangan, instansi pemerintah, atau perusahaan 

swasta. Pada perorangan contohnya orang tersebut ingin membangun 

rumah, pada instansi atau perusahaan swasta ingin membangun gedung. 

Pada intinya, klien yang membutuhkan suatu hasil akhir, wewenang (serta 

uang) untuk memesan dan menyetujuinya. 

b. Pemakai (User) 

Merupakan yang akan mengoperasikan dan memelihara fasilitas yang 

telah dibangun dan disediakan. Dalam banyak hal, pemakai merupakan 

pihak terpenting, tetapi yang paling sering diabaikan. Mungkin saja 

organisasi yang sama mejadi klien sekaligus pemakai, tetapi orang yang 

terlibat bisa jadi berbeda. 

c. Perancang (Designer) 

Biasanya terdiri dari arsitek dan ahli yang memiliki tanggung jawab agar 

kebutuhan klien dapat terwujud menjadi kenyataan. Dalam sebuah proyek 

bangunan, arsitek memang berperan paling besar, akan tetapi dia juga 

membutuhkan dukungan dari banyak pihak seperti juru gambar, insinyur 

sipil, mekanikal, elektirkal, dan lainnnya. 

d. Pelaksana 

Lebih dikenal sebagai kontraktor (builder), yang dapat sebagai kontraktor 

(milik) pemerintah atau konstruksi fisik. Terkadang klien juga dapat 

melakukan pemesanan peralatan/material khusus tidak melalui kontraktor, 

melainkan langsung ke pemasok (supplier). Walaupun begitu, para 

pemasok ini harus tetap berkoordinasi baik dengan kontraktor, agar 

penyelesaian proyek dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

e. Pihak berwenang 

Biasanya pemerintah atau pemerintah kota yang menetapkan 

peraturan/undang-undang, persyaratan dan standar-standar tertentu 

mengenai konstruksi dan keselamatan kerjanya. Dengan adanya ketetapan 

atau ketentuan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap bentuk 

bangunan dan fasilitas yang disediakan. 
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Sulistijo juga telah menggambarkan rangkaian kegiatan para pihak yang 

terlibat dalam bisnis konstruksi pada gambar 2.1 di bawah ini, dan mereka 

satu sama lain akan melakukan perjanjian (kontrak kerja) terhadap butir-

butir yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 

 
Gambar 2.2 Rangkaian Bisnis Penyelenggaraan Konstruksi 

Sumber: Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso51 

2.1.2.1.3 Jenis Jasa Konstruksi 

Menurut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut 

LPJK), sebanyaknya 180.000 kontraktor yang aktif di Indonesia menerima tender 

dari pemilik proyek dan pada perkembanganya dibagi menjadi beberapa bidang 

sesuai dengan jenis pelaksanaanya. Berikut ini adalah jenis-jenis kontraktor yang 

ada di Indonesia dan telah dibagi menjadi beberapa sub bidang oleh LPJK adalah52: 

1. Arsitektural 

Berikut pembagian detil pekerjaan dari jenis kontraktor Arsitektural: 

• Perumahan tunggal dan Koppel serta perawatannya. 

• Perumahan multi hunian beserta perawatannya. 

• Bangunan pergudangan dan industry beserta perawatannya. 

• Bangunan komersial beserta perawatannya. 

• Bangunan non perumahan serta perawatannya. 

                                                             
51 Ibid. 
52 “Jenis-Jenis Kontraktor Yang Ada Di Indonesia” (explandiainc, n.d.). 
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• Fasilitas pelatihan sport di luar gedung, tempat rekreasi serta perawatannya. 

• Pertamanan serta perawatannya. 

• Pemasangan aksesoris bangunan serta perawatannya. 

• Pekerjaan dinding dan jendela serta perawatannya. 

• Pekerjaan interior termasuk perawatannya. 

• Pengerjaan logam. 

• Pengerjaan kayu. 

• Pengerjaan bangunan dan gedung. 

2. Elektrikal 

Berikut pembagian detil pekerjaan dari jenis kontraktor Elektrikal: 

• Pembangkit tenaga listrik semua daya beserata perawatannya. 

• Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10MW beserta perawatannya. 

• Jaringan transmisi tenaga listrik baru dan terbarukan beserta perawatannya. 

• Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan. 

• Jaringan transmisi telekomunikasi serta perawatannya. 

• Instalasi kontrol dan instrumentasi serta perawatannya. 

• Instalasi listrik gedung dan pabrik serta perawatannya. 

• Instalasi listrik lainnya serta perawatannya. 

3. Mekanikal 

Berikut pembagian detil pekerjaan dari jenis kontraktor Mekanikal: 

• Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC serta perawatannya. 

• Perpipaan air dalam bangunan serta perawatannya. 

• Instalasi pipa gas dalam bangunan serta perawatannya. 

• Insulasi dalam bangunan serta perawatannya. 

• Instalasi lift dan escalator serta perawatannya. 

• Pertambangan dan manufaktur serta perawatannya. 

• Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, pekerjaan rekayasa serta 

perawatannya. 

• Konstruksi alat angkut dan alat angkat serta perawatannya. 

• Konstruksi perpipaan minyak, gas, dan energy serta perawatannya. 

• Fasilitas produksi penyimpanan minyak dan gas serta perawatannya. 
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• Jasa penyedia peralatan konstruksi. 

4. Bidang Sipil 

Berikut pembagian detil pekerjaan dari jenis kontraktor Sipil: 

• Jalan raya dan jalan lingkungan serta perawatannya. 

• Jalan kereta api serta perawatannya. 

• Lapangan terbang dan runway serta perawatannya. 

• Jembatan serta perawatannya. 

• Jalan layang. 

• Terowongan serta perawatannya. 

• Jalan bawah tanah serta perawatannya. 

• Pelabuhan dan dermaga serta perawatannya. 

• Drainase kota serta perawatannya. 

• Bendungan serta perawatannya. 

• Irigasi dan drainase serta perawatannya. 

• Pengerukan dan pengurukan serta perawatannya. 

• Pekerjaan penghancuran. 

• Pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan. 

• Pekerjaan penggalian dan pemindahan. 

• Pekerjaan pemancangan. 

• Pekerjaan pondasi. 

• Pekerjaan kerangka atap serta perawatannya. 

• Pekerjaan pembetonan. 

• Pekerjaan konstruksi baja serta perawatannya. 

• Pekerja pelaksana khusus lainnya. 

5. Tata Lingkungan 

Berikut pembagian detil pekerjaan dari jenis kontraktor Tata Lingkungan: 

• Perpipaan minyak serta perawatannya. 

• Perpipaan gas serta perawatannya. 

• Perpipaan air bersih dan limbah serta perawatannya. 

• Pengolahan air bersih serta perawatannya. 

• Instalasi pengolahan limbah serta perawatannya. 
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• Pekerjaan pengeboran air tanah serta perawatannya. 

• Reboisasi serta perawatannya. 

Pasal 11 hingga 18 UUJK menjelaskan struktur usaha jasa konstruksi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 berbunyi: 

“Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi: 

a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan 

b. bentuk dan kualifikasi usaha.” 

Pasal 12 berbunyi: 

“Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: 

a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; 

b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan 

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.” 

Pasal 13 berbunyi: 

“(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a meliputi: 

a. umum; dan 

b. spesialis. 

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: 

a. arsitektur; 

b. rekayasa; 

c. rekayasa terpadu; dan 

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. 

(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: 

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan 

b. pengujian dan analisis teknis. 

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pengkajian; 

b. perencanaan; 
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c. perancangan; 

d. pengawasan; dan/atau 

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi. 

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi 

yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. survei; 

b. pengujian teknis; dan/atau 

c. analisis.” 

Pasal 14 berbunyi: 

“(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b meliputi: 

a. umum; dan 

b. spesialis. 

(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. bangunan gedung; dan 

b. bangunan sipil. 

(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: 

a. instalasi; 

b. konstruksi khusus; 

c. konstruksi prapabrikasi; 

d. penyelesaian bangunan; dan 

e. penyewaan peralatan. 

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang 

bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pembangunan; 

b. pemeliharaan; 

c. pembongkaran; dan/atau 

d. pembangunan kembali. 
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(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang 

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 

pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.” 

Pasal 15 berbunyi: 

“(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: 

a. bangunan gedung; dan 

b. bangunan sipil. 

(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi 

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. rancang bangun; dan 

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.” 

Pasal 16 berbunyi: 

“Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan 

memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara 

internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.” 

Pasal 17 berbunyi: 

“(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok 

sumber daya konstruksi. 

(2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.” 

Pasal 18 berbunyi: 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, 

perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber 

daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 

17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 
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Gambar 2.3 Struktur Usaha Jasa Konstruksi 

Sumber: Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat53 

2.1.2.1.4 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

Menurut Abdulkadir pada bukunya Hukum Perusahaan Indonesia,54 LPJK 

merupakan suatu organisasi yang menangani masalah klasifikasi, kualifikasi, dan 

sertifikasi di bidang jasa konstruksi. Diperlukan pengakuan yang dilakukan oleh 

LPJK untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Proses untuk mendapat pengakuan 

dapat diperoleh melalui tahap registrasi berupa: kualifikasi, klasifikasi, dan 

sertifikasi. Sehingga, hanya badan usaha yang bersertifikat tersebut yang 

memperoleh ijin untuk beroperasi di bidang usaha jasa konstruksi. 

LPJK berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 dan UUJK No. 

2 Tahun 2017. Tujuan LPJK adalah sebagai sebuah organisasi penyelenggara jasa 

konstruksi dalam melaksanakan dan pengembangan jasa konstruksi yang bertujuan 

untuk mewujudkan:55 

                                                             
53 Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
“Kebijakan Penyusunan Dokumen Kontrak,” n.d. 
54 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia,” 4th ed. (PT Citra Aditya Bakti, 2010), 
109. 
55 “Profil Lembaga - LPJK,” accessed November 15, 2019, https://lpjk.net/tentang-
kami/#1494495367582-7e3a89b2-dbc0. 
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a. struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan 

konstruksi yang berkualitas; 

b. tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan 

kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan 

kewajiban; dan 

c. meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan peran 

masyarakat jasa konstruksi. 

Adanya sifat LPJK yaitu:56 

a. Nasional, mengandung pengertian seluruh norma dan aturan yang 

diterbitkan oleh Lembaga harus dapat mengakomodasikan kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah secara berimbang. 

b. Independen, mengandung pengertian bahwa dalam kebijakan 

pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak 

berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi dan tidak dipengaruhi 

oleh siapapun. 

c. Mandiri, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing 

jasa konstruksi nasional. 

d. Terbuka, mengandung pengertian bahwa masyarakat umum dapat 

mengawasi dan mendapatkan informasi di bidang jasa konstruksi dari 

Lembaga sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan 

penyimpangan dalam pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi. 

e. Nirlaba, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan kegiatannya 

tidak boleh berorientasi untuk mencari keuntungan. 

LPJK didirikan di tingkat nasional yang berkedudukan di ibukota negara, 

sedangkan di tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan, 

untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi. LPJK beranggotakan 

wakil-wakil:57 

a. Pemerintah 

Terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kemen PUPR), Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Badan 

                                                             
56 “Profil Lembaga - LPJK.” 
57 “Kelompok Unsur Lembaga LPJK Nasional - LPJK,” accessed November 15, 2019, 
https://lpjk.net/lpjk-nasional/#1510000892288-290c348f-1575. 
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Perencanaan Pembagunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas), 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 

Kementerian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan 

(Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti), dan Badan Usaha Sertifikasi Profesi (BNSP). 

b. Asosiasi Perusahaan 

Terdiri dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), Asosiasi kontraktor 

Air Indonesia (AKAINDO), Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), 

Asosiasi Kontraktor Jasa Kontruksi (AKJI), Asosiasi Kontraktor 

Konstruksi Seluruh Indonesia (AKKI), Asosiasi Kontraktor Listrik dan 

Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan 

Indonesia (AKLINDO), Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia 

(AKMI), Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI), 

Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia (AKTALI), Asosiasi 

Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI), Asosiasi Perusahaan Pracetak 

dan Prategang Indonesia (AP3I), Asosiasi Kontraktor Nasional 

(ASKONAS), Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO), 

Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS), Gabungan 

Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS), Gabungan Pengusaha 

Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS), Gabungan Perusahaan 

Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO), Gabungan Perusahaan 

Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI), Gabungan Perusahaan 

Kontraktor Nasional Indonesia (GAPENSI), Gabungan Perusahaan 

Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO), Ikatan Nasional Konsultan 

Indonesia (INKINDO), dan Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO). 
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c. Asosiasi Profesi 

Terdiri dari Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia (A2K4-I), Asosiasi 

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L), Asosiasi 

Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia (APEI), Asosiasi Profesi 

Tenaga Konstruksi Indonesia (APTAKINDO), Asosiasi Sumber Daya 

Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO), Asosiasi Tenaga 

Teknik Konstruksi Indonesia (ASTEKINDO), Asosiasi Tenaga Teknik 

Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO), Asosiasi Tenaga Teknis 

Indonesia (ASTTI), Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), 

Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia (ATAKSI), Asosiasi 

Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (ATAPI), Gabungan Tenaga Ahli 

Konstruksi (GATAKI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), 

Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI), Himpunan 

Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), Himpunan Ahli Teknik 

Konstruksi Indonesia (HATSINDO), Himpunan Ahli Teknik Tanah 

Indonesia (HATTI), Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia 

(HIPTASI), Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Ikatan 

Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI), Ikatan 

Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli 

Konsultan Indonesia (INTAKINDO), Komite Nasional Indonesia Untuk  

Bendungan Besar (KNIBB), Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI), 

dan Perhimpunan Tenaga Ahli dan Terampil Indonesia (PERTATI). 

d. Perguruan Tinggi 

Terdiri dari Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Pancasila, 

Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, 

Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin. 

e. Pakar Jasa Konstruksi 

Terdiri dari Dr. Ir. Krisna S. Pribadi, Dr. Ir. Sarwono Hadimuljadi, MT, 

MH, Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin, Prof. Dr. (R) Andreas Wibowo, ST, MT, 
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Ir. Sjahrial Ong, MBA, Hari Purwanto, Ir. Ismono Yahmo, MA, Prof. Ir.” 

“Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D, Dr. Robin Asad Suryo, MA, Ir. M. 

Donny Adzan, MA, MS. Ph.D, dan Drs. Sugiyono, M.Si. 

LPJK memiliki tugas pokok yaitu: 

a. Mendorong dan melakukan pengembangan dan penelitian jasa konstruksi 

b. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan jasa konstruksi; 

c. Melakukan pendaftaran tenaga kerja konstruksi, seperti klasifikasi, 

kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; 

d. Melakukan pendaftaran badan usaha jasa konstruksi; dan 

e. Meningkatkan dan mendorong peran mediasi, arbitrase, dan penilai ahli di 

bidang jasa konstruksi. 

Terdapat juga fungsi LPJK, dibagi menjadi dua yaitu tingkat nasional dan 

provinsi:58 

1. Lembaga Tingkat Nasional 

a. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat 

Nasional. 

b. menghimpun dan mengevaluasi program kerja Lembaga Tingkat 

Provinsi. 

c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Tingkat Nasional 

dan Provinsi. 

d. menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa 

konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama 

dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan 

di seluruh Indonesia. 

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta 

mendorong pelaksanaanya pada institusi pendidikan dan pelatihan 

lainya. 

f. meningkatkan dan mendorong peran mediasi, arbitrase, dan penilai ahli 

di bidang jasa konstruksi. 

                                                             
58 “Fungsi Lembaga - LPJK,” accessed November 15, 2019, https://lpjk.net/tentang-
kami/#1494495515505-80b009af-732e. 
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g. menetapkan standar kemampuan tenaga kerja dan badan usaha jasa 

konstruksi. 

h. melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi besar serta 

tenaga ahli utama. 

i. memberikan status kesetaraan sertifikat registrasi badan usaha asing 

dan keahlian tenaga kerja asing; 

j. mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi pada Unit Sertifikasi pada 

LembagaTingkat Nasional dan Provinsi diseluruh Indonesia; 

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit sertifikasi. 

l. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan 

pedoman tata cara pengikatan. 

m. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional 

maupun internasional. 

n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan 

memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta 

masyarakat. 

o. menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan 

internasional. 

p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja 

tahunan dan hasil kegiatan Lembaga kepada Menteri. 

q. memberikan saran dan pendapat kepada Menteri tentang 

pengembangan jasa konstruksi. 

2. Lembaga Tingkat Provinsi 

a. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Provinsi 

berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh 

Lembaga Tingkat Nasional. 

b. melaksanakan pendaftaran untuk badan usaha kualifikasi menengah 

dan kecil serta tenaga ahli madya, muda dan terampil diwilayahnya. 

c. mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada Unit Sertifikasi Badan 

Usaha dan tenaga kerja yang telah memperoleh lisensi di wilayahnya. 
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d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan 

memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta 

masyarakat di wilayahnya. 

e. mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi 

Penelitian dan Pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan 

program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. 

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta 

mendorong pelaksanaanya pada institusi pendidikan dan pelatihan 

lainnya di wilayahnya. 

g. meningkatkan dan mendorong peran mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan 

penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya. 

h. melaporkan kinerja Unit Sertifikasi di wilayahnya kepada Lembaga 

Tingkat Nasional secara berkala. 

i. melaksanakan pembinaan kepada unit sertifikasi provinsi yang belum 

memiliki lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional. 

j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja 

tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur 

dan tembusan kepada Menteri dan Lembaga Tingkat Nasional. 

k. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang 

pengembangan jasa konstruksi. 

Selanjutnya wewenang LPJK, dibagi juga menjadi 2 yaitu tingkat nasional 

dan provinsi:59 

1. Lingkup Wewenang Lembaga Tingkat Nasional 

a. membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Badan Usaha; 

b. memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Unit 

Sertifikasi Badan Usaha; 

c. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan 

registrasi badan usaha asing; 

d. merumuskan dan menyusun ketentuan mengenai tanggung jawab 

profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, 

                                                             
59 “Wewenang Lembaga - LPJK,” accessed November 15, 2019, https://lpjk.net/tentang-
kami/#1494495542355-b988d5c3-0e0b. 
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kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya 

dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; 

e. memberikan sanksi kepada Unit Sertifikasi yang telah mendapatkan 

lisensi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan 

f. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran 

ketentuan Lembaga. 

2. Lingkup Wewenang Lembaga Tingkat Provinsi 

a. membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Provinsi. 

b. memberi sanksi kepada penyedia jasa atas pelanggaran ketentuan 

Lembaga di wilayahnya. 

2.1.2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

2.1.2.2.1 Asas-Asas Perjanjian 

Pada Pasal 1338 ayar (1) KUH Perdata60 telah menyebutkan: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undnag dinyatakan 

cukup untuk itu. 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang disebutkan diatas 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh mereka berlaku secara sah 

sebagai undang-undang. Menurut Dr. Abdul, dari bunyi pasal tersebut sangat jelas 

terkandung asas:61 

a) Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi antara pihak pihak jika 

telah ada konsensus. 

b) Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk membuat perjanjian, 

bebas mengenai apa yang diperjanjikan, dan bebas menentukan bentuk 

kontraknya. 

c) Pacta sunt servanda, artinya para pihak menjunjung kontrak yang dibuat 

mereka sebagai undang-undang. 

                                                             
60 Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD (Pustaka Yustisia, n.d.). 
61 Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia.” 
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Pada bukunya Manajemen Kontrak Konstruksi62, Seng menjelaskan tentang 

asas kebebasan berkontrak. Seng mengartikan asas kebebasan berkontrak berarti 

bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian sesuai dengan 

kepentingan masing-masing. Kebebasan yang dimaksud mencakup: 

1. Para pihak bebas untuk membuat keputusan akan melakukan perjanjian 

atau tidak (to decide whether to make or not to make an agreement), 

2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan melakukan perjanjian (to 

choose with whom to enter the agreement), 

3. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian (to determine the 

agreement form), 

4. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian (to determine the contain of 

agreement), 

5. Kebebasan dalam menentukan cara pembuatan perjanjian (to determine 

how to make the agreement). 

2.1.2.2.2 Syarat-Syarat Perjanjian 

Pada Pasal 1320 KUH Perdata telah menyebutkan63: 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hak tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Perihal kecakapan untuk suatu perikatan juga telah dijelaskan dalam Pasal 

1329 dan 1330 KUH Perdata. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata:64 

“Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 

undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” 

Pada Pasal 1330 KUH Perdata juga menjelaskan kriteria golongan yang tidak 

cakap untuk membuat sebuah perjanjian yaitu: 

1. orang-orang yang belum dewasa; 

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

                                                             
62 Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, 3rd ed. (PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). 
63 Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD. 
64 Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD. 
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3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

Selanjutnya, pada Pasal 1321 KUH Perdata juga menyatakan:65 

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” 

Hal ini menjadikan sebuah perjanjian tidak memilki kekuatan hukum atau 

disebut dengan void contract. Sebuah istilah umum yang digunakan adalah void ab 

initio-no legal effect at all, atau tidak berkekuatan hukum sama sekali. Seng 

berpendapat adapun penyebab sebuah kontrak menjadi void secara umum adalah 

sebagai berikut:66 

1. Dibuat dengan kekhilafan; 

2. Dibuat dengan paksaan; 

3. Dibuat dengan penipuan; 

4. Bertentangan dengan hukum; 

5. Diuat oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi/kecakapan. 

Dr. Abdul juga menyatakan sahnya sebuah kontrak apabila telah memenuhi 

syarat berikut ini:67 

a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak dapat 

dibatalkan, meliputi kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak 

sakit ingatan); dan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi 

hukum, meliputi suatu hal (objek) tertentu; dan sesuatu sebab yang halal 

(kausa). 

2.1.2.2.3 Wanprestasi Perjanjian 

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan maksud prestasi adalah:68 

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” 

                                                             
65 Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD. 
66 Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi. 
67 Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus. 
68 Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD. 
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Sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:69 “Tidak melakukan apa 

yang disanggupi; Melaksanakan tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa 

yang dijanjikan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak 

boleh dilakukannya.” 

Wanprestasi memiliki akibat berupa sanksi seperti ganti rugi, pembatalan 

kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. 

2.1.2.2.4 Perjanjian Konstruksi 

Seng berpendapat bahwa kontrak konstruksi mencakup hal-hal sebagai 

berikut:70 

1. Judul kontrak 

2. Acuan/landasan hukum 

3. Uraian para pihak 

4. Syarat-syarat umum kontrak 

5. Syarat-syarat khusus kontrak 

6. Tanda tangan para pihak dan saksi-saksi (yang mengetahui) 

Pada Pasal 46 hingga Pasal 51 UUJK menyatakan tentang Kontrak Kerja 

Kontruksi:71 

Pasal 46 berbunyi: 

“(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 

harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 

(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan 

kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Pasal 47 berbunyi: 

“(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian 

mengenai: 

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; 

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup 

kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; 

                                                             
69 Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus. 
70 Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi. 
71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan 

pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; 

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk 

memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi 

ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh 

informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa 

Konstruksi; 

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan 

tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa 

dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di 

dalamnya jaminan atas pembayaran; 

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah 

satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; 

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara 

penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; 

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang 

pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar 

kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah 

satu pihak; 

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa 

dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu 

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; 

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak 

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; 

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat 

kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan 

kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; 

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 

ketentuan tentang lingkungan; 
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o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak 

lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan 

Bangunan; dan 

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja 

Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian 

insentif.” 

Pasal 48 berbunyi: 

“Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak 

Kerja Konstruksi: 

a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak 

kekayaan intelektual; 

b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat 

ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen 

bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; 

dan 

c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.” 

Pasal 49 berbunyi: 

“Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia 

Jasa dan Subpenyedia Jasa.” 

Pasal 50 berbunyi: 

“(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. 

(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus 

dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.” 

Pasal 51 berbunyi: 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 
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Abdulkadir menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya 

memuat uraian berikut ini:72 

a. Para pihak dalam kontrak 

Identitas yang jelas dari para pihak seperti nama, alamat, warga negara, 

wewenang, dan penandatanganan. 

b. Rumusan pekerjaan 

Mengurai dengan jelas dan rinci mengenai lingkup kerja, nilai proyek, dan 

batas waktu pelaksanaan konstruksi dan sanksi. 

c. Masa penjaminan dan/atau pemeliharaan 

Menjelaskan jangka waktu penjaminan dan/atau pemeliharaan yang 

menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa. 

d. Tenaga ahli 

Menjelaskan ketentuan jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli 

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

e. Hak dan kewajiban 

Menjelaskan hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan 

jasa dan kewajibannya pelaksanaan perkerjaan konstruksi. Serta hak 

pengguna jasa untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan konstruksi dan 

kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang dijanjikan. 

f. Cara pembayaran 

Menjelaskan kewajiban pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan 

pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi untuk hasil pekerjaan 

konstruksi. Pembayaran dapat dilakukan secara berkala, atau berdasarkan 

tingkat persentase kemajuan sesuai pelaksanaan pekerjaan, atau 

dibayarkan sekaligus setelah proyek sudah selesai. 

g. Cidera janji 

Menjelaskan tanggung jawab apabila satu pihak tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian. Tanggung jawab 

dapat berupa pemberian kompensasi, perpanjangan waktu, perbaikan 

ataupun pelaksanaan ulang karena ketidak sesuaian hasil pekerjaan seperti 

apa yang telah dijanjikan, atau pembayaran ganti rugi. 

                                                             
72 Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia.” 
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h. Penyelesaian perselisihan 

Menjelaskan tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan 

ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi, serta ketentuan tentang tempat 

dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui 

musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun pengadilan. 

i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi 

Menjelaskan ketentuan pemutusan kontrak yang timbul akibat tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. 

j. Keadaan memaksa (force majeure) 

Menjelaskan ketentuan apabila terjadi kejadian yang timbul di luar 

kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi 

salah satu pihak. 

k. Kegagalan bangunan 

Menjelaskan kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas 

kegagalan bangunan. 

l. Perlindingan pekerja 

Menjelaskan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja serta jaminan sosial. 

m. Aspek lingkungan 

Menjelaskan kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang 

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Sulistijo berpendapat bahwa kontrak kerja konstruksi berdasarkan bentuk 

imblan saat ini dibedakan atas lima jenis, yakni:73 

1. Kontrak kerja lump sum. Kontrak kerja ini menggunakan konsep dimana 

penyedia jasa konstruksi menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah harga yang pasti. 

Apapun yang terjadi pada proses penyelesaian pekerjaan selama 

spesifikasi dan gambar yang tertuang dalam kontrak tidak berubah akan 

menjadi risiko penyedia jasa. 

Pada proses pelelangan (tender) dengan imbalan yang bersifat lump sum, 

jika terjadi revisi perhitungan dari nilai harga penawaran yang disebabkan 

                                                             
73 Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi. 
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akibat terjadi kesalahan dalam perhitungan aritmatik, jumlah keseluruhan 

dari harga nilai penawaran tidak dapat diubah. Adapun segala risiko 

merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa sepenuhnya. Kemudian, 

harga nilai penawaran dinyatakan sebagai harga kontrak ataupun nilai 

pekerjaan. 

2. Kontrak kerja harga satuan. Kontrak ini menggunakan konsep dimana 

penyedia jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan dan harga satuan yang pasti dengan volume pekerjaan 

yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan spesifikasi teknis 

tertentu. 

Pada proses pelelangan yang bentuk imbalannya berupa harga satuan, jika 

terjadi revisi perhitungan dalam perincian harga penawaran yang 

disebabkan dari kesalahan aritmatik, maka jumlah harga penawaran dapat 

diperhitungkan kembali sesuai dengan harga satuan yang sifatnya tidak 

dapat diubah. Segala risiko yang terjadi akibat perubahan yang disebabkan 

oleh koreksi aritmatika sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab 

penyedia jasa. Penetapan pemenang tender berdasarkan nialia harga 

penawaran yang telah dikoreksi. Kemudian, penawaran yang telah 

dikoreksi merupakan harga kontrak atau nilai pekerjaan. Dalam hal ini, 

harga satuan juga menerapkan prinsip lump sum. 

3. Kontrak kerja biaya tambah imbalan jasa. Kontrak ini menggunakan 

konsep dimana penyedia jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai 

jangka waktu yang telah ditentukan dan volume dan jenis-jenis 

pekerjaannya belum dapat diketahui secara pasti, namun proses 

pembayaran dibayarkan sesuai semua pengeluaran biaya, antara lain biaya 

penyediaan bahan, biaya sewa menyewa peralatan, biaya upah pekerja, 

dan lain sebagainya, ditambah dengan besaran imbalan jasa yang sudah 

disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 

Proses pelelangan yang bersifat penambahan imbalan jasa atas imbalan 

biaya, revisi penawaran harga yang diakibatkan karena adanya koreksi 

dalam arimatik dalam proses pelelangan dengan sifat imbalan lump sum 

ataupun lelang dengan sifat imbalan harga satuan. 
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4. Kontrak kerja gabungan antara harga satuan dan lump sum. Kontrak kerja 

jenis ini menggunakan konsep gabungan antara kontrak lump sum dan 

kontrak harga satuan dan/atau tambah nilai imbalan jasa dalam suatu 

pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak. 

5. Kelima, kontrak kerja aliansi. Kontrak kerja jenis ini menggunakan konsep 

dimana harga kontrak ditetapkan dengan belum diketahuinya lingkup 

pekerjan dan volume pekerjaan yang pasti, sedangkan dalam proses 

pembayarannya dibayarkan dengan cara biaya ditambah dengan imbal jasa 

pada suatu pembagian yang telah disepakati bersama atas penghematan 

dan/atau kelebihan biaya yang timbul. 

2.1.2.3 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa 

Menurut Frans74, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara litigasi dan 

non-litigasi. Litigasi merupakan sebuah proses yang menempatkan para pihak 

saling berlawanan satu sama lain yang menggunakan sarana akhir setelah alternatif 

penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil kesepakatan. Sedangkan juga 

dapat diselesaikan secara non litigasi atau lazim disebut juga sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). 

2.1.2.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering terdiri dari negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut akan menjelaskan mengenai kelebihan 

dan kekurangan dari ADR. Menurut Christopher W. Moore, adanya kelebihan ADR 

yaitu:75 

1. Proses penyelesaian bersifat kesukarelaan; 

2. Proses penyelesaian yang cepat; 

3. Keputusan bersifat non-judicial; 

4. Prosedur bersifat rahasia; 

5. Dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, memiliki 

fleksibilitas yang besar; 

6. Memerlukan waktu yang singkat; 

7. Memerlukan biaya yang minim; 

                                                             
74 Frans Hendra Winarta, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase, 1st ed. (Yayasan 
Pengkajian Hukum Indonesia, 2011). 
75 Winarta. 
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8. Hubungan kerja masih dilindungi dan dipelihara; 

9. Memiliki kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi; 

10. Mudah untuk melakukan kontrol dan mudah memperhitungkan hasil; 

11. Lebih baik menghasilkan kesepakatan, daripada sekedar kompromi atau 

hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang; dan 

12. Keputusan dapat berlaku sepanjang waktu. 

Dan juga adanya kekurangan ADR yaitu: 

1. Keterbatasan dukungan yuridis terhadap prosedurnya 

2. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil dari ADR maka 

harus melalui jalur litigasi. 

Frans dalam bukunya Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,76 

mengatakan bahwa ADR adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa melalui 

prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara penyelesaian di luar 

pengadilan. Ada beberapa jenis ADR yaitu negosisasi, konsiliasi, mediasi, dan 

arbitrase.77 Frans menjelaskan pengertian dari masing-masing lembaga 

penyelesaian sengketa diatas sebagai berikut:78 

a) Negosiasi merupakan upaya dalam menyelesaikan sebuah sengketa oleh 

para pihak dengan tidak mengunakan proses pengadilan yang bertujuan 

untuk memperoleh kesepakatan bersama yang berdasarkan kerja sama 

yang lebih bersifat harmonis dan kreatif. 

b) Konsiliasi merupakan media penengah yang bertindak sebagai konsiliator 

dalam memperoleh kesepakatan para pihak yang bertujuan untuk 

mendapatkan sebuah solusi yang dapat diterima bersama. 

c) Mediasi adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sengketa melewati 

proses perundingan agar terjadi sebuah kesepakatan dari para pihak yang 

dibantu dengan mediator.” 

d) Arbitrase adalah penyelesaian sengketa berdasarkan adanya perjanjian 

arbitrase oleh para pihak, dan arbiter dipilih oleh pihak sendiri. 

                                                             
76 Winarta. 
77 Winarta. 
78 “Ulasan Lengkap: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan - 
Hukumonline.Com,” accessed November 1, 2019, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-
penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/. 
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Pengertian negosiasi menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar 

untuk mencapai kesepakatan bersama antar para pihak; dalam menyelesaikan 

sengketa dalam keadaan damai dengan cara perundingan oleh para pihak yang 

mengalami sengketa.79 Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak bersengketa 

dan ingin menyelesaikan sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah 

(mediator, konsiliator, arbiter, dan pengadilan).80 

Negosiasi bisa dilaksanakan oleh siapa saja, baik pihak yang memerlukan 

negosiasi untuk tujuan tertentu. Bisa juga dilakukan oleh seorang professional 

negosiator yang melakukan negosiasi atas dasar surat kuasa untuk melakukan 

negosiasi untuk dan atas nama prinsipalnya.81 Dalam hal negosiasi, tidak dijelaskan 

lebih perinci, karena negosiasi pada dasarnya tidak melibatkan pihak ketiga. Namun 

bila tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan mediasi atau konsiliasi. 

Konsiliasi mempunyai pengertian menurut KBBI, konsiliasi adalah upaya 

menyelaraskan keinginan para pihak yang bersengketa dalam mencapai sepakat dan 

membereskan perselisihan itu.82 Konsiliasi adalah sebuah alternatif untuk 

menyelesaian sengketa yang dalam pelaksanaannya melibatkan adanya pihak 

ketiga yang besifat netral dan tidak keberpihakan. Pihak ketiga tersebut adalah 

konsiliator. Tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi di antara para pihak 

sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, 

konsiliator hanya melakukan pengaturan waktu dan penentuan tempat, pengarahan 

subjek pembicaraan, menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain jika 

pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung oleh pihak yang 

bersengketa. Konsiliasi bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan 

sepenuhnya terletak di tangan para pihak yang bersengekta.83 

                                                             
79 “Hasil Pencarian Negosiasi - KBBI Daring,” accessed November 14, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negosiasi. 
80 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 1st ed. (Kencana, 2016). 
81 Hidayat. 
82 “Hasil Pencarian Konsiliasi - KBBI Daring,” accessed November 14, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsiliasi. 
83 Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan. 
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Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk mencarikan jalan untuk para 

pihak menyelesaikan perselisihan. Berikut adalah karakteristik konsiliator yaitu”84 

a) Merupakan pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para 

pihak yang bersengketa di dalam perundingan. 

b) Bertugas hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai 

penyelesaian. 

c) Bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan 

merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. 

d) Tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan 

berlangsung. 

Pengertian mediasi pada UU Arbitrase & APS85, “mediasi adalah dalam hal 

sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak 

untuk melakukan negosiasi dan tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan 

tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan” 

“seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.” Sedangkan 

pengertian mediasi menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah86 

“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” 

Pada Pasal 1 angka 8 juga menyebutkan pengertian mediator adalah87 

“Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan 

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” 

Penyelesaian sengketa mediasi memiliki beberapa unsur penting sebagai 

berikut:88 

                                                             
84 Rahmi Yuniarti, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian 
Sengketa Waralaba,” Fiat Justisia 10, no. 3 (2016): 413–586, 
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793. 
85 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian 
Sengketa.” 
86 “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 
Di Pengadilan” (n.d.). 
87 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
88 Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan. 
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1. Menggunakan cara perundingan untuk menyelesaiakan sengketa 

2. Terdapat mediator sebagai pihak ketiga yang keberadaannya diterima oleh 

para pihak yang bersengketa. 

3. Mediator memiliki tugas yaitu mencari penyelesaian atas sengketa yang 

terjadi untuk para pihak. 

4. Memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas kesepakatan para 

pihak yang bersengketa. 

5. Terdapat sifat khas, yaitu bersifat informal, privat, dan kesukarelaan. 

Berikut adalah keunggulan dan manfaat mediasi antara lain, yaitu:89 

1. Menggunakan alternative dengan biaya relatif lebih murah. 

2. Pihak yang bersengketa cenderung menerima dan rasa kepemilikan 

dengan putusan mediasi. 

3. Apabila terjadi sengketa di kemudia hari, dapat dijadikan dasar bagi para 

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. 

4. Memiliki kesempatan yang terbuka untuk menelaah masalah yang menjadi 

dasarnya suatu sengketa.  

5. Dapat menghindari rasa bermusuhan dan dendam antar para pihak. 

6. Para pihak tidak perlu khawatir sengketa yang terjadi akan menjadi 

perhatian publik, karena penyelesaian sengketa mediasi bersifat rahasia 

(Pasal 6 Perma No. tahun 2008).  

Pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai 

berikut:90 

1. Adanya kemauan untuk mendengar dan menerima kebaikan orang lain, 

serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri. 

2. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa bisnis dengan 

berunding secara kooperatif. 

3. Penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu diterima oleh 

para pihak, karena hanya para pihak paling tahu dan memahami apa yang 

adil dan layak bagi mereka.  

                                                             
89 Hidayat. 
90 Hidayat. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS, yang dimaksud dengan 

arbitrase adalah91 

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa.” 

Pengertian arbitrase menurut KBBI adalah “usaha perantara dalam 

meleraikan sengketa; bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan 

antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka 

pilih sendiri.”92 

Pengertian lain yang disimpulkan oleh Ir. Nazarkhan Yasin (2004)93, 

arbitrase adalah sebuah perjanjian di mana para pihak yang bersengketa sepakat 

untuk menyelesaikan sengketa tersebut oleh orang/pihak ketiga, baik seorang atau 

beberapa orang wasit, yang dipilih sendiri oleh para pihak tersebut. Penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase menetapkan, bahwa para pihak sepakat tidak 

menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 

Pada umumnya arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan melalui 

peradilan antara lain: 94 

a) Sidang arbitrase bersifat tertutup untuk umum. 

b) Memiliki proses yang cepat (maksimal enam bulan). 

c) Memiliki putusan yang bersifat final dan tidak dapat dibanding atau kasasi. 

d) Para pihak memilik arbiter yang ahli dalam bidang yang disengketakan, 

dan memiliki integritas atau moral yang tinggi. 

e) Biaya yang ditanggung hanya biaya formal dan biaya pengadilan. 

f) Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya 

dihadapan Majelis Arbitrase. 

                                                             
91 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian 
Sengketa.” 
92 “Hasil Pencarian Arbitrase - KBBI Daring,” accessed October 31, 2019, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arbitrase. 
93 Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi. 
94 “Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan 
Keempat),” 2015, http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-
salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat. 
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Menurut Dr. Hendra adanya kelebihan dan kelemahan arbitrase dibandingkan 

dengan lembaga peradilan, yaitu antara lain:95 

Kelebihan: 

1. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin dan sidang arbitrase bersifat 

tertutup untuk umum; 

2. Hal prosedural dan administrative tidak mengakibatkan kelambatan; 

3. Para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan pengetahuan, pengalaman, 

serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, 

jujur dan adil; 

4. Dalam menangani perkara arbitrase sikap para arbiter didasarkan pada 

mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa; 

5. Pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 

penyelenggaraan arbitrase ditentukan oleh para pihak; 

6. Putusan arbitrase dapat mengikat para pihak dan dengan melalui tata 

cara/prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan; 

7. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak dapat membatalkan 

perjanjian arbitrase; dan 

8. Arbiter harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak. 

Kelemahan: 

1. Kemampuan teknis arbiter akan menjadi ketergantungan terhadap putusan 

arbitrase untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai 

dengan rasa keadilan para pihak; 

2. Perlu mendapat perintah dari pengadilan apabila pihak yang kalah tidak 

mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut; 

3. Keputusan arbitrase asing sulit mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan; 

4. Pada biasanya yang mengalami sengketa adalah perusahaan besar maka 

untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan 

membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. 

Menurut Hamid Shahab, adanya keuntungan menggunakan arbitrase sebagai 

penyelesaian sengketa konstruksi antara lain:96 

                                                             
95 Winarta, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. 
96 Mulyo et al., Proyek Infrasruktur & Sengketa Konstruksi. 
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a. Para pihak dapat terlindungi identitasnya, baik identitas para pihak 

maupun identitas sengketa, karena siding arbitrase bersifat tertutup. 

b. Para pihak yang terlibat sengketa dapat memilih dengan bebas siapa yang 

diangkat untuk menyelesaikan sengketa, baik segi teknis maupun segi 

legal. 

c. Proses arbitrase dapat dijalankan cukup saksama dan dengan biaya yang 

efektif. 

d. Arbitrase memiliki proses bersifat non formal, fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kondisi sengketa. 

e. Para pihak mempunyai hak untuk meninjau kembali atas keputusan dari 

siding arbitrase. 

f. Karena keputusan arbitrase bersifat mengikat maka penyelesaian bisa 

dilakukan dalam periode yang relatif singkat. 

Pada Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, menyatakan bahwa: 

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang 

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul 

sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah 

timbul sengketa.” Dengan ayat ini, berarti adanya syarat-syarat tentang arbitrase 

sebelum dan sengketa sesudah. Berikut tabel 2.1 dan 2.2: 

Tabel 2.1 Isi Klausula Arbitrase Sebelum Sengketa Terjadi 

Sumber: Nazarkhan Yasin, 200497 
Pengertian Konsekuensi Yuridis 

Kesepakatan yang tercantum dalam (suatu) 
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 
sebelum timbuk sengketa. UU No.30/1999 
Pasal 1 ayat (1) 

1. Menentukan kompetensi absolut arbitrase di 
mana Pengadila Negeri (PN) tidak 
berwenang mengadili sengketa (UU No. 
30/1999 Pasal 1) 

Klausula Standar  
1. Kesepakatan (komitmen) para pihak untuk 

melaksanakan arbitrase jika terjadi sengketa 
dalam pelaksanaan. 

2. Ruang lingkup (objek) arbitrase. 
3. Lembaga arbitrase yang digunakan dan 
4. Aturan dan prosedur yang digunakan. 
5. Tempat dan bahasa yang digunakan. 
6. Pilihan terhadap hukum substansi yang 

berlaku 

 

                                                             
97 Ibid. 
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Tabel 2.2 Isi Klausula Arbitrase Sesudah Sengketa Terjadi 

Sumber: Nazarkhan Yasin, 200498 
Syarat yang Harus Dimuat Keterangan 

- Masalah sengketa; 
- Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 
- Nama lengkap arbiter dan tempat tinggal dan 

lembaga arbitrase; 
- Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan 

mengambil keputusan; 
- Nama lengkap sekretaris; 
- Kurun waktu penyelesaian sengketa; 
- Pernyataan kesediaan dari arbiter; 
- Pernyataan kesediaan dari pihak yang 

bersengketa untuk berunding segala biaya 
yang diperlukan untuk menyelesaikan 
sengketa melalui arbitrase. 

1. Perjanjian ini harus tertulis dan dalam bentuk 
notariil (akta notaris). 

2. Perjanjian arbitrase yang tidak memuat 
semua syarat akan batas demi hukum (UU 
No. 30/1999 Pasal 9). 

3. Perjanjian (klausula) arbitrase tidak batal 
disebabkan alasan atau peristiwa: 
a. meninggalnya salah satu pihak; 
b. bangkrutnya salah satu pihak; 
c. novasi (pembayaran hutang); 
d. insolvensi; 
e. pewarisan; 
f. berlakunya syarat hapusnya perikatan 

pokok oleh pihak ketiga; 
g. berakhirnya atau batalnya perjanjian 

pokok (UU No. 30/1999 Pasal 10) 
Apabila proses penyelesaian non litigasi tidak berhasil dan mengalami 

kegagalan, maka dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan, atau yang sering disebut litigasi. Dalam sistem litigasi ini, lebih 

mengutamakan penyelesaian berdasarkan penegakan dan kepastian hukum yang 

berlaku (law enforcement). Namun berdasarkan fakta di lapangan dan pengalaman, 

bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai dan 

diminati untuk menyelesaikan sengketa konstruksi. Disebabkan oleh waktu 

penyelesaian yang sangat lama (bertahun-tahun), biaya yang tidak sedikit (termasuk 

biaya tidak resmi), sifatnya terbuka, para hakimnya hanya memiliki pengetahuan 

hukum (tidak ada yang berlatar belakang disiplin ilmu teknik atau ekonomi).99 

2.1.2.3.2 Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 

Sulistijo menyatakan bahwa apabila penyelesaian sengketa melalui jalur 

pengadilan maka tentu saja adanya kerugian dan keuntungan. Tidak selalu cara 

arbitrase menguntungkan, begitu pula tidak selalu cara pengadilan merugikan. 

Berikut tabel perbandingan antara keuntungan dan kerugian penyelesaian dengan 

cara arbitrase dan cara pengadilan:100 

                                                             
98 Ibid. 
99 Mulyo et al. 
100 Mulyo et al. 
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Tabel 2.3 Perbandingan Cara Arbitrase dan Cara Pengadilan 

Sumber: Hamid Shahab (1996)101 
NO. ARBITRASE NO. PENGADILAN 

1 U Arbiter dipilih berdasarkan 
keahlian yang banyak 
menjamah/mencakup bidang 
sengketa, sehingga evaluasi 
sengketa relatif lebih mudah dan 
lebih professional; 
kemungkinan/risiko persepso 
yang keliru minim sekali. 

1 R Hakim belum tentu menguasai secara 
mendasar mengenai bidangn yang 
dipersengketakan. Persepsinya terpaksa 
dibantu/dibentuk oleh saksi ahli. Risiko 
atas kemungkinan kesalahan persepsi di 
sini relatif lebih besar. Ini terutama untuk 
bidang sengketa  teknis dan sebagian 
sengketa administrasi teknis. 

 
R Keuntungan di atas menjadi 

berkurang/hilang jika arbiter tidak 
memiliki "art" dalam penanganan 
sengketa, dan tidak cukup 
memiliki kualitas dan integritas 
yang diperlukan; apalagi kalau 
tidak menguasai persoalan. 

 
    

2 U Waktu proses penyelesaian 
sengketa relatif lebih cepat, karena 
cara penanganannya lebih praktis 
dan efektif. 

2 R Proses pengadilan pada umumnya 
menuntut waktu yang cukup lama. Pihak 
yang kuat pada kebenarannya dapat 
sangat dirugiakan oleh waktu proses 
yang berkepanjangan. 

 
R Waktu proses bisa lama, jika 

arbiter tidak professional dan tidak 
memiliki "art" dalam penyelesaian 
bidang sengketa. 

 
U False Arbitration (yang dibentuk oleh 

pengadilan) dapat mengambil 
keuntungan segi praktis dan professional 
yang bisa menekan waktu. 

3 R Untuk sengketa yang intinya 
berkisar mengenai pengertian 
hukum atas pasal-pasal kontrak 
atau aplikasinya/juklaknya, 
penyelesaian lewat arbitrase bisa 
makan waktu lama dan bisa juga 
akhirnya harus dialihkan ke 
litigasi. Ini terjadi jika arbiternya 
kurang menguasai bidang hukum. 

3 U Sengketa yang intinya terletak pada 
masalah pengertian hukum, proses 
penyelesaian sengketa relatif lebih cepat 
(ket: tidak selalu demikian). 

4 U Biaya penyelesaian sengketa bisa 
lebih ringan (ket: tidak selalu). Hal 
ini tergantung dari kualitas dan 
integritas arbiter. 

4 R Biaya penyelesaian sengketa terutama 
untuk biaya kompensasi para pengacara, 
cukup tinggi. 

 
R Dalam hal sengketa yang intinya 

masalah hukum, atau yang 
konsekuensi materinya relatif 
kecil, biaya sengketa akan menjadi 

 
    

                                                             
101 Ibid. 
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tinggi, bisa karena sewa ruang 
untuk sidang-sidang maupun jika 
masing-masing pihak akhirnya 
memilih para pengacara di 
samping memiliih dan 
mempercayakan arbiter yang 
notabene disepakati. 

5 U Privasi lebih terjamin. 
Permasalahan tidak tersebar di luar 
(ket: tidak selalu). 

5 R Sidang umumnya terbuka, sehingga 
kerahasiaan dan nama baiknya sering 
kali dirugikan. 

 
U Ada fleksibilitas penetapan tempat 

dan waktu sidang. 

 
R Waktu dan tempat ditetapkan, 

fleksibilitas terbatas sekali, atau tidak 
ada. 

6 U Hubungan antar yang bersengketa 
bisa lebih terjaga. 

6 R Hubungan antar yang bersengketa 
umumnya jadi rusak. 

7 R Ketidakmampuan satu pihak, 
khususnya atas biaya, tidak bisa 
dipertimbangkan. 

7 U Upaya hukum untuk mendapatkan 
keringanan biaya bagi yang kurang 
berkemampuan masih terbuka. 

8 R Untuk merealisasikan keputusan 
arbitrase adakalanya diperlukan 
"enforcement" melalui 
pengadilan. 

8 U "Enforcement" sudah merupakan bagian 
dari proses pengadilan. 

9 U
/
R 

Peraturan prosedur dan 
penyelesaian sengketa dapa diatur 
dengan kesepakatan yang 
bersengketa menurut seleranya. 

9 R
/
U 

Peraturan prosedur sudah baku. Dasar-
dasar penyelesaian juga sudah baku 
dalam undang-undang. Hal ini bisa 
menguntungkan atau bisa merugikan 
pihak yang bersengketa. 

10 U Ada limitasi waktu untuk proses 
keseluruhannya. 

10 R Tidak ada limitasi waktu/perkiraan 
waktu. 

Keterangan: R (kerugian), U (keuntungan) 

2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi, memiliki ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran biaya 

konstruksi, sebagai berikut: 102 

Pasal 55 berbunyi: 

“(1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai 

dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 

                                                             
102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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(2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, 

dan/atau masyarakat. 

(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibuktikan dengan: 

a. kemampuan membayar; dan/atau 

b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi. 

(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga 

keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain 

yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 

(5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian 

kerja sama.” 

Pasal 56 berbunyi: 

“(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan 

kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf 

a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil 

pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. 

(2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak 

melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa 

secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja 

Konstruksi. 

(3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan 

melalui komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa 

harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa 

Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum: 
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1. Muh. Anis dan Nurfiah Anwar, dengan judul penelitian “Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota 

Makassar.”103 

2. Taufik, Ningrum, Tan, dan Mahmul, dengan judul penelitian 

“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) dalam Proyek 

Swakelola di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.”104 

3. Ade dan Andrew, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap 

Produk Makanan Khas Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.”105 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian: 

1. Raymond, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Mengenai 

Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

Menurut Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 

(Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas - Kayu 

Ara Di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau).”106 

2. Deny, dengan judul penelitian “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.”107 

                                                             
103 Muh Anis and Nurfiah Anwar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah 
Dari Developer Di Kota Makassar,” 2017, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
104 Taufik Hasudungan Sihotang et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Pelaksana 
Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) Dalam Proyek Swakelola Di 
Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang,” USU Law Journal 5, no. 1 (2017): 41–50, 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
105 Ade Pratiwi Susanty and Andrew Shandy Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk 
Makanan Khas Daerah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang,” Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2019), 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
106 Raymond A Lumban Gaol, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam 
Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa 
Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas – Kayu Ara Di 
Kabupaten Meranti, Provi,” 2019. 
107 Deny Cristian, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu 
Haryati,” 2014. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Perlindungan Hukum 

Dalam suatu penelitian pasti memiliki teori yang digunakan untuk 

menganalisis masalah yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini menggunakan 

teori Perlindungan Hukum.  

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection 

theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, diesbut dengan theorie van de wettelijke 

bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche 

schutz. Secara gramatikal, perlindungan adalah:108 

1. Tempat berlindung; atau 

2. Hal (perbuatan) memperlindungi. 

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti 

berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) 

bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, 

meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau 

memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.109 

Menurut Philipus M. Hadjon pada bukunya Perlindungan Hukum Bagi 

Rakyat Indonesia”,110 membagi perlindungan hukum menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum yang bersifat 

represif. Perlindungan hukum preventif memiliki pengertian bahwa rakyat 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun pendapat sebelum 

suatu keputusan dibentuk secara definitif. Perlindungan hukum preventif memiliki 

tujuan untuk mencegahnya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum 

represif memiliki pengertian sebaliknya yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang 

telah terjadi. 

Selanjutnya Philipus mengatakan bahwa demi mewujudkan perlindungan 

hukum maka diperlukan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum 

juga dibagi menjadi dua yaitu, preventif dan represif. Sarana perlindungan hukum 

                                                             
108 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 
Disertasi, 5th ed., 2017. 
109 HS and Nurbani. 
110 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 
1987). 
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preventif berupa keberatan, misalnya ketika sebelum pemerintah menetapkan suatu 

keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mengenai 

rencana keputusan tersebut. Sarana perlindungan hukum represif berupa hak untuk 

mengajukan gugatan atau naik banding kepada badan-badan khusus yang 

menangani perlindungan hukum bagi rakyat.111 

                                                             
111 Hadjon. 
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