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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pekerjaan konstruksi bila dilihat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pekerjaan 

konstruksi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan 

perkembangan kebutuhan hidup manusia, dimana dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup tersebut, sebuah pekerjaan konstruksi harus dikerjakan sesuai 

dengan prosedur yang benar 

Pekerjaan konstruksi berkembang sejalan dengan perkembangan 

kehidupan manusia dan kemajuan teknologi. Bidang kehidupan manusia yang 

semakin beragam juga menuntut sektor industri jasa konstruksi untuk 

membangun pekerjaan konstruksi sesuai dengan keragaman bidang tersebut. 

Dalam proses konstruksi, kegiatan tersebut sering dihadapkan pada berbagai 

permasalahan dan tidak jarang juga luput dari permasalahan tersebut. Ada 

banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut terjadi 

dalam sebuah pekerjaan konstruksi. 

Semakin berkembangnya suatu negara, pekerjaan konstruksi semakin hari 

akan semakin kompleks karena adanya standar baru yang diterapkan, 

teknologi yang semakin mutakhir, dan permintaan para pemilik bangunan 
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yang senantiasa melakukan perubahan lingkup pekerjaan. Berhasilnya sebuah 

pekerjaan sangat tergantung dari kerja sama antara para pihak yang terlibat di 

dalam pekerjaan tersebut, yaitu pemilik pekerjaan (pengguna jasa), Kontraktor 

(Penyedia jasa) dan perencana pekerjaan. Pihak-pihak tersebut memiliki 

kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga pada akhirnya dapat 

menjadikan konflik atau perselisihan pada waktu berjalanya pekerjaan 

tersebut. Salah satu hal yang sering menjadi persoalan pada pekerjaan 

konstruksi adalah persoalan klaim. 

Di negara-negara maju dimana pembangunan industri di bidang jasa 

konstruksi telah sangat jauh berkembang dan sudah menggunakan teknologi 

yang serba canggih, persoalan klaim sudah sangat dikenal dan sudah 

merupakan suatu masalah umum yang terjadi antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa.  

Klaim merupakan sebuah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa 

seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.1 

Klaim di Indonesia, masih dianggap tabu dikarenakan pengertian tentang 

klaim masih keliru. Klaim dianggap sebagai tuntutan, padahal arti 

sesungguhnya tidak lebih dari suatu permintaan. Benar, klaim dapat berubah 

menjadi tuntutan atau gugatan apabila klaim tadi tidak dipenuhi.2 

Sebelum sebuah pekerjaan konstruksi dimulai, Kontraktor (Penyedia jasa) 

dan pemilik bangunan (pengguna jasa) membuat sebuah kesepakatan yang 

berupa sebuah surat perjanjian. Kompleksitas dari proses konstruksi, 

 
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim diakses tanggal 10 Juli 2019 pukul 21:13 
2 Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia,PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta,2006, hal. 18 
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dokumen-dokumen pekerjaan, dan kondisi kontrak dapat menjadikan 

timbulnya sebab-sebab terjadinya klaim, baik itu yang diajukan oleh pengguna 

jasa ataupun penyedia jasa. 

Kesepakatan kontrak antara pengguna dan penyedia jasa menimbulkan 

sebuah hubungan hukum dan tanggung jawab yang berdasarkan dari 

perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa (Contractual Liability) yang 

mengikat kedua pihak apabila terjadi pelanggaran atas isi perjanjian baik itu 

dari pihak penyedia atau pengguna jasa, bisa terjadi karena pengguna jasa 

tidak memenuhi kewajiban ataupun dari penyedia jasa yang lalai dalam 

mengerjakan pekerjaan tersebut. Klaim adalah salah satu bentuk pengajuan 

pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh pengguna jasa terhadap 

penyedia jasa maupun penyedia jasa terhadap pengguna jasa. 

Dalam kaitannya dengan penanganan tersebut, timbul berbagai bentuk 

cara penanganan, berbagai bentuk hubungan kerja, berbagai bentuk dan 

kelengkapan perjanjian, berbagai ragam batasan hubungan kerja, penugasan, 

kewajiban, tanggung jawab, hak, sanksi hukum dan sebagainya. Tidak 

mengherankan jika dilihat dari segi kompleksitas dari dunia konstruksi 

berkembang beragam permasalahan serta beragam pula cara penanganan 

masalah tersebut.3 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap Klaim Yang 

Diajukan Dalam Pekerjaan Konstruksi. 

 
3 IR. Hamid Shahab, Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Jakarta, 1996, Hal 1. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar dari pengajuan klaim dalam 

sengketa konstruksi? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian klaim serta 

hambatan apa yang dialami? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian sebagaimana 

yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan timbulnya klaim dalam suatu pekerjaan konstruksi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian klaim dan 

hambatan apa saja yang sering dialami pada saat pelaksanaan penyelesaian 

klaim konstruksi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan beberapa 

manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum konstruksi, dan 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 
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kajian terhadap pertanggungjawaban yuridis terhadap klaim yang diajukan 

dalam pekerjaan konstruksi. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh 

tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas 

wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai klaim 

dalam pekerjaan konstruksi, dan penulis berharap manfaat hasil penelitian 

dapat diterima sebagai kontribusi untuk memberikan alternatif dalam 

melakukan pemenuhan pertanggungjawaban yuridis terhadap klaim yang 

diajukan dalam pekerjaan konstruksi. 

E. Metode Penelitian 

Penulis melakukan penelitian hukum menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Metode pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 

sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic4. Pendekatan-pendekatan 

yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (case 

approach). 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa proses ketika seorang 

Kontraktor (Penyedia jasa) melaksanakan kewajibanya sebagai penyedia 

 
4 Petrus Soerjowinoto, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas 

Hukum Unika Soegijapranata, 2006,hlm. 8. 
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jasa dalam memberikan pertanggung jawaban pemenuhan klaim yang 

diajukan oleh pengguna jasa. Data tersebut kemudian akan dianalisa 

dengan menggunakan asas-asas atau teori-teori hukum konstruksi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Deskriptif yang dimaksud yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara terperinci mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan peran Kontraktor (Penyedia jasa) dalam melakukan 

penyelesaian permasalahan dalam pengajuan klaim oleh pengguna jasa. 

Analitis maksudnya adalah peneliti melakukan analisis peran Kontraktor 

(Penyedia jasa) dalam upaya pemenuhan kewajiban dalam tanggung 

jawabnya sebagai penyedia jasa oleh klaim yang diajukan oleh pengguna 

jasa dengan menggunakan peraturan yang berlaku, asas, atau literature 

relevan yang berkembang dalam dunia konstruksi. 

3. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang 

berkaitan dengan peran penyedia jasa dalam upaya penyelesaian 

permasalahan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa.  

Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis adalah : 

a. Penyedia jasa yang menangani kasus klaim pekerjaan konstruksi 

b. Dokumen penyelesaian kasus 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, yaitu : 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari pihak pertama. Data primer dalam laporan ini didapat 

melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu penyedia jasa 

konstruksi di 3 tempat, yaitu PT. Anugrah Karya Perkasa, CV. Dwi 

Manoenggal Sedjati, dan PT. Bangun Makmur Utama, karena ketiga 

perusahaan penyedia jasa konstruksi tersebut dianggap layak untuk 

memberikan informasi seputar penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

penulis. 

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih 

yang melibatkan narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara 

dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam mendapatkan informasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan lain. Data 

sekunder yang ada dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari ketentuan hukum positif yang mengikat. Dalam penelitian ini 

yang termasuk hukum primer berupa : 

1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
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2) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya 

Peraturan Pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang mengacu 

pada Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

5. Metode Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul akan disusun secara 

sistematis. Data yang relevan dan sesuai dengan topik/penelitian akan 

digunakan dan kemudian disusun serta diuraikan secara runtut agar mudah 

dipahami, sedangkan data yang tidak berhubungan dengan penelitian akan 

diabaikan. Data tersebut nantinya akan disajikan secara deduktif-induktif 

yang kemudian dilakukan analisis guna memperoleh kesimpulan dari 

penelitian ini. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis yang digunakan untuk meneliti 
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pada kondisi objek alamiah. Analisis kualitatif berangkat dari data, 

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan 

sebuah teori dengan menganalisis aspek hukum, teori hukum, serta kaidah 

hukum yang digunakan saat penyedia jasa melakukan tanggung jawabnya 

dalam menyelesaiakan persoalan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa. 

Setelah proses analysis selesai, maka laporan akan disusun secara 

sistematis dalam bentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas 

empat bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian 

besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi 

dasar pembahasan peneliti secara rinci yang memuat tentang 

pengertian dari pekerjaan konstruksi, pengertian dan tujuan dari 

klaim konstruksi, pengertian dari tanggung jawab perdata, 

pengertian dari sebuah perjanjian, bentuk-bentuk tanggung jawab, 
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bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan penjelasan hukum 

mengenai konstruksi. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran secara umum 

Perusahaan seperti sejarah Perusahaan Kontraktor, struktur 

organisasi, data pengajuan klaim, data penyelesaian permasalahan 

Perusahaan, contoh-contoh kasus yang telah ditangani, bentuk 

penanganan kasus oleh Penyedia jasa. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran 

untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian 

selanjutnya. 

  


