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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap Klaim Yang Diajukan Dalam 

Pekerjaan Konstruksi di PT. Anugrah Karya Perkasa, PT. Bangun Makmur 

Utama, dan CV. Dwi Manoenggal Sedjati. 

A. Hasil Penelitian 

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang pertanggungjawaban yuridis 

terhadap klaim yang diajukan dalam pekerjaan konstruksi, penulis telah 

melakukan penelitian di 3 tempat. Berikut adalah hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis : 

1. Faktor Pengajuan Klaim 

Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara Pengguna Jasa 

atau antara Penyedia jasa utama dengan Sub-Penyedia jasa atau Pemasok 

Barang atau antara pihak luar dengan Pengguna/Penyedia jasa yang biasanya 

mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain.44 

Setelah melakukan wawancara kepada 3 Penyedia jasa konstruksi 

mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti, lalu peneliti 

menguraikan mengenai faktor pengajuan klaim sebagai berikut : 

 

 
44 Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Cetakan 

kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal 18. 
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1.1. KASUS I : PT. Anugrah Karya Perkasa 

PT. Anugrah Karya Perkasa adalah perusahaan penyedia jasa 

bidang konstruksi, yang beralamat di Jl. Jangli Raya No. 50, Jatingaleh, 

Kota Semarang. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah 

menyelesaikan berbagai macam pekerjaan konstruksi, seperti 

pembuatan café, ruko, rumah, dan lain-lain. Kontraktor di perusahaan 

ini yang juga menjadi narasumber penulis adalah bapak Gin. 

Penyebab timbulnya klaim yang dihadapi oleh Penyedia jasa ini 

adalah tentang volume pekerjaan, pekerjaan yang kurang rapi, atau 

ada pekerjaan yang kurang cocok dengan selera dari pemilik pekerjaan 

dan meminta pengerjaan ulang atau perbaikan. 

Yang dimaksud dengan volume suatu pekerjaan ialah, 

menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan. 

Volume juga disebut sebagai kubikasi pekerjaan. Jadi volume suatu 

pekerjaan bukanlah merupakan volume isi sesungguhnya, melainkan 

jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan45. Contoh, 

ukuran kolom nya 30x30 yaitu 900 m2 artinya adalah volume kolom 

dihitung berdasarkan perjanjian kerja konstruksi.  

Penyedia jasa ini pernah mengalami dan menyelesaikan sengketa 

klaim pada pekerjaan konstruksi. Berikut petikan wawancara penulis 

dengan narasumber 46: 

 
45 https://eprints.uny.ac.id/48431/11/12.Modul%20RENCANA%20ANGGARAN%20BIAYA.pdf 
46 Wawancara tanggal 2 April 2019 dengan Bapak Gin, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Anugrah Karya Perkasa pukul 09.15 
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”Kalo kita sih biasanya, kita itu berusaha komitmen dengan 

perincian biaya atau RAB yang sudah kita buat, jadi kalo di RAB 

mengatakan spek nya seperti ini ya kita berusaha dan kita 

berkomitmen untuk memenuhinya, jadi misal kolom nya ukuran 

30x30 atau besinya pake besi 16 jadi ya kita tetep pake komitmen 

dengan perjanjian di awal, kita tidak mau merubahnya, Cuma  

biasanya kalo seandainya ada klaim itu biasanya kalo ada pekerjaan 

tambah atau pekerjaan kurang itu kita klaim kan ke owner sesuai 

dengan permintaanya mereka, misal kamar mandinya 1 berubah jadi 2 

otomatis kan ada pekerjaan tambah, jadi kita klaim kan ke owner, tapi 

kalo misal dari pihak owner klaimkan ke kita paling bukan masalah 

spek, paling masalah misal pekerjaanya kurang rapi, minta dibenerin, 

atau kurang bener jadi kita benerin, tapi kalo misal spek kita berusaha 

tidak mencuri spek sih” 

 

Pada petikan wawancara tersebut, pihak Penyedia jasa menyatakan 

memiliki komitmen terhadap pekerjaanya, seperti soal perincian biaya 

atau RAB yang sudah disepakati dari awal, pihak Penyedia jasa tidak 

akan merubah secara sepihak, Penyedia jasa berupaya memenuhi apa 

yang sudah diperjanjikan. Untuk soal penambahan atau pengurangan 

pekerjaan, pada petikan wawancara tersebut penyedia jasa menjelaskan 

bahwa apabila ada pekerjaan tambah, yaitu yang awalnya hanya 1 

kamar berubah menjadi 2 kamar, otomatis volume pekerjaan pasti 

bertambah, dengan adanya penambahan volume pekerjaan tetapi biaya 

pekerjaan tidak berubah, otomatis penyedia jasa akan rugi, maka dari 

itu untuk mengabulkan permintaan pemilik mengenai penambahan 

volume pekerjaan, pihak Penyedia jasa mengajukan klaim penambahan 

biaya dan waktu. Akan tetapi untuk klaim yang diajukan oleh pemilik 

kepada Penyedia jasa, bukan mengenai volume pekerjaan akan tetapi 

hanya seperti pekerjaan kurang rapi atau ada kesalahan sedikit dalam 

penyelesaian pekerjaan.  
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”Ya sering, jadi seringkali owner tidak berpandangan seperti kita, 

jadi ya kita berusaha memberikan pandangan yang lain ke owner, jadi 

kalo mereka bisa terima ya oke, tapi kalo mereka bersikukuh dengan 

pandangan mereka ya oke tidak masalah, sepanjang masih bisa 

dikerjakan, kecuali kalo misal bongkar pilar atau balok lha itu kan 

merubah konstruksi, kalo yang maksimal tidak bisa ya kita tetep 

bilang tidak bisa karena sudah terlambat, jadi kita tidak semata-mata 

memenuhi semua, jadi selama masih bisa dikerjakan ya kita 

kerjakan.”47 

 

Dalam petikan wawancara tersebut, faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya klaim terkadang adalah sebuah perbedaan 

pendapat antara pihak pemilik pekerjaan dengan Kontraktor (Penyedia 

jasa), contohnya adalah pemilik pekerjaan memiliki pandangan bahwa 

merubuhkan dan membangun ulang sebuah bangunan adalah 

pekerjaan mudah, sedangkan dari pihak Kontraktor (Penyedia jasa), 

banyak sekali pertimbangan yang perlu dipikirkan apabila hendak 

melakukan perubahan volume pekerjaan, seperti merubuhkan dan 

membangun ulang sebuah bangunan yang sudah berdiri. Yang 

menjadi pertimbangan dari Kontraktor (Penyedia jasa) adalah 

banyaknya kemungkinan terjadi kerugian, seperti kerugian material, 

biaya pembangunan, dan waktu. 

1.2. KASUS II : CV. Dwi Manoenggal Sedjati 

CV. Dwi Manoenggal Sedjati adalah perusahaan penyedia jasa 

yang bergerak di bidang konstruksi dan pemborongan pekerjaan yang 

beralamat di jalan Wismasari No. 10, Ngaliyan, Kota Semarang. 

Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan telah mengerjakan 

 
47 Wawancara tanggal 2 April 2019 dengan Bapak Gin, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Anugrah Karya Perkasa pukul 09.15 
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berbagai pekerjaan konstruksi seperti pembuatan saluran air, waduk, 

rumah, dan lain-lain. Kontraktor perusahaan ini dan sekaligus menjadi 

narasumber penulis adalah bapak Yohanes Bagaskoro. 

Beberapa penyebab diajukan klaim oleh pemilik pekerjaan 

terhadap penyedia jasa adalah tentang waktu pekerjaan yang sedikit 

terlambat dikarenakan beberapa hal, lalu hasil dari bentuk fisik 

bangunan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik 

pekerjaan, dan mengenai bahan-bahan material yang tidak sesuai 

dengan rencana pembangunan konstruksi tersebut. Berikut adalah 

petikan wawancara penulis dengan narasumber : 

”Ya misalkan saja seperti waktu pekerjaan penulis yang sedikit 

molor karena beberapa hal, terus permintaan owner tentang fisik 

bangunan tersebut ternyata ada yang tidak sesuai atau ada yang 

berbeda dengan keinginan owner, dan juga klaim tentang material-

material yang mungkin tidak sesuai.”48 

 

Penyedia jasa pernah mengajukan klaim terhadap pemilik 

pekerjaan, dikarenakan masalah biaya termin pembayaran yang 

terlambat dibayarkan oleh pemilik pekerjaan yang mengakibatkan 

terlambatnya proses pengerjaan konstruksi dikarenakan tidak adanya 

biaya untuk melanjutkan pekerjaan. Keterlambatan yang dimaksud 

oleh penyedia jasa adalah, pada suatu pekerjaan, disepakati bahwa 

pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan melalui 4 termin setiap 

pekerjaan mencapai 25%, ketika pekerjaan sudah mencapai 25% maka 

pihak kontraktor (penyedia jasa) akan meminta pembiayaan untuk 

 
48 Wawancara tanggal 16 April 2019 dengan Bapak Bagas, Kontraktor (Penyedia jasa) dari CV. 

Dwi Manoenggal Sedjati pukul 19.00 
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melanjutkan pekerjaan, akan tetapi dari pihak pemilik pekerjaan 

kadang terlambat dalam memberikan pembayaran termin sehingga 

pekerjaan menjadi terlambat. Berikut petikan wawancara penulis 

dengan narasumber : 

”Pernah mas, penulis mengajukan masalah, kalo di proyek itu kan 

ada pembiayaan dari kita dulu ada yang dari ownernya, kadang yang 

dari owner itu beliau mengasih termin per 25 persen jadi ada 4 kali 

termin, jadi misal pekerjaan penulis sudah 25 persen ya penulis 

melakukan pengajuan untuk pembayaran termin selanjutnya supaya 

proses bisa lanjut, terkadang kalo itu tidak diberikan secara tepat 

waktu itu kan sangat menghambat pekerjaan penulis mas, jadi penulis 

ya mengajukan klaim pembayaran ke owner tersebut.”49 

 

Pada Februari 2019, pihak pemilik pekerjaan mengajukan klaim 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan terhadap penyedia jasa 

dikarenakan pekerjaan yang diperjanjikan selesai dalam waktu 30 hari 

mengenai pengerjaan saluran air tidak tercapai sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Pihak pemilik pekerjaan mengajukan klaim 

keterlambatan penyerahan pekerjaan sebesar 1/1000 persen dari nilai 

perjanjian kerja per-hari nya. Keterlambatan tersebut dikarenakan oleh 

hujan yang terus menerus mengguyur lokasi pengerjaan saluran air 

yang menyebabkan lokasi tergenang dan tidak dapat dikerjakan 

sehingga harus menunggu genangan surut.  

1.3. KASUS III : PT. Bangun Makmur Utama 

PT. Bangun Makmur Utama adalah perusahaan penyedia jasa di 

bidang konstruksi yang sudah berdiri sejak tahun 1991, beralamat di 

Jl. Terboyo Industri Barat III Blok E No. 3, Kota Semarang. 

 
49 Wawancara tanggal 16 April 2019 dengan Bapak Bagas, Kontraktor (Penyedia jasa) dari CV. 

Dwi Manoenggal Sedjati pukul 19.00 
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Perusahaan ini telah mengerjakan banyak pekerjaan konstruksi seperti 

pembangunan jalan, jembatan, ruko, perumahan, mall, dan lain-lain. 

Kontraktor perusahaan ini yang sekaligus menjadi narasumber penulis 

adalah Bapak Setyo Edhi Nur Cahyo. 

Faktor yang menyebabkan timbulnya klaim yang dihadapi oleh 

penyedia jasa ini adalah mengenai kualitas dan kuantitas sebuah 

pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa tersebut. Pada faktor 

kualitas yaitu dalam sebuah pekerjaan, pada saat Provisional Hand 

Over (PHO) atau penyerahan pekerjaan sementara, konsultan 

pekerjaan melakukan pengecekan konstruksi, dan material semen 

yang digunakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikarenakan 

tidak tersedianya semen seperti yang ada diperjanjian awal konstruksi, 

maka timbul sebuah klaim dari pemilik pekerjaan dikarenakan pemilik 

pekerjaan merasa itu adalah tanggung jawab dari sang kontraktor 

(penyedia jasa). Berikut petikan wawancara penulis dengan 

narasumber : 

”Pernah, penulis menangani klaim soal jalan dan jembatan, 

klaim nya soal kualitas atau kuantitas dari pekerjaan yang kami 

kerjakan. Biasanya waktu PHO (Provisional Hand Over) terus dari 

pihak owner ada pengecekan kualitas dan kuantitas, kualitas itu kita 

ada 2 yang bisa diajukan klaim dan yang tidak, karena pernah waktu 

itu saat penulis sedang mengerjakan konstruksi, material semen waktu 

itu yang diperjanjikan yaitu semen A diborong semua oleh pemerintah 

yang sedang melakukan proyek diluar negeri, sehingga ketersediaanya 

sangat langka dan jarang, nah ketika didiskusikan oleh konsultan 

pengawas dan owner, akhirnya disepakati bahwa material semen A 

tersebut diganti oleh material semen B dengan harga dan kualitas yang 

tidak terlalu jauh berbeda”.50 

 
50 Wawancara tanggal 9 Mei 2019 dengan Bapak Edhi, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Bangun Makmur Utama pukul 14.30 
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Pihak Pemilik pekerjaan juga melakukan klaim soal pengerjaan 

bangunan yang pada beberapa bagiannya mengalami retak 

dikarenakan kualitas betonnya kurang bagus, sehingga dari pihak 

pemilik pekerjaan mengajukan klaim untuk merobohkan dan 

membangun dari awal bangunan tersebut. Berikut ini petikan 

wawancara penulis dengan narasumber51 : 

“jadi sebuah bangunan yang penulis kerjakan retak sebagian, dari 

pihak owner meminta untuk dirobohkan dan dibangun dari awal, akan 

tetapi penulis menyampaikan pada pihak owner bahwa itu memakan 

waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit” 

 

Namun pihak Kontraktor (Penyedia jasa) juga pernah mengajukan 

klaim kepada pemilik pekerjaan, pada suatu kasus konstruksi pada 

tahun 1998,pihak Penyedia jasa sedang mengerjakan proyek jalan, 

ditengah-tengah proses konstruksi terjadi krisis moneter dimana 

harga-harga material melonjak secara drastis, sehingga mau tidak mau 

harus mengajukan klaim untuk pembuatan anggaran belanja material 

yang baru menyesuaikan keadaan supaya proyek tetap bisa berjalan. 

Berikut petikan wawancara penulis dengan narasumber52 : 

”pernah, jadi waktu itu penulis sedang mengerjakan sebuah 

proyek konstruksi tahun 1998, saat itu penulis mengerjakan proyek 

jalan, ketika ditengah-tengah pengerjaan jalan, terjadi krisis moneter 

dimana harga-harga material melonjak secara drastis, sehingga mau 

tidak mau harus mengajukan klaim untuk pembuatan anggaran belanja 

material yang baru menyesuaikan keadaan supaya proyek tetap bisa 

berjalan.” 

 
51 Wawancara tanggal 9 Mei 2019 dengan Bapak Edhi, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Bangun Makmur Utama pukul 14.30 
52 Wawancara tanggal 9 Mei 2019 dengan Bapak Edhi, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Bangun Makmur Utama pukul 14.30 
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Pada kasus lain, pihak Penyedia jasa juga pernah mengajukan 

klaim penambahan waktu dikarenakan pada saat pengerjaan proyek 

jalan beton di blora pada tahun 2008, dimana pada saat pengecoran 

selalu dilaksanakan pada malam hingga pagi hari,namun pada saat 

pengerjaan sering sekali hujan deras, sehingga tahap pengecoran 

sering mundur, menyebabkan pihak kontraktor (penyedia jasa) 

membutuhkan kompensasi penambahan waktu dari pemilik pekerjaan. 

Berikut petikan wawancara penulis dengan narasumber53 : 

“Lalu pernah penulis juga sedang mengerjakan proyek jalan beton 

(rigid beton) di blora, dimana waktu pengecoran selalu dilaksanakan 

pada malam hari sampai pagi hari, namun saat pengerjaan sering 

hujan, sehingga kadang pengecoran perlu diundur. Lalu penulis 

meminta kompensasi dari owner untuk pertambahan waktu karena 

hujan berlangsung selama berhari-hari.” 

 

Ada juga faktor eksternal yang menjadikan pihak Kontraktor 

(Penyedia jasa) mengajukan klaim terhadap pemilik pekerjaan, faktor 

tersebut adalah faktor gangguan dari pedagang-pedagan dan 

masyarakat yang berada di wilayah konstruksi. Pada konstruksi 

jembatan di parakan, temanggung dimana jalan menuju jembatan baru 

yang akan dibangun ditutupi oleh bangunan-bangunan dan kios jualan 

yang illegal. Warga dan pedagang yang menempati kios tersebut tidak 

mau pindah dan seringkali mengganggu atau menghalang-halangi 

proses konstruksi sehingga dalam pengerjaan tidak berjalan dengan 

lancar, sehingga pihak Kontraktor (Penyedia jasa) mengajukan klaim 

 
53 Wawancara tanggal 9 Mei 2019 dengan Bapak Edhi, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Bangun Makmur Utama pukul 14.30 
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perpanjangan waktu pekerjaan. Berikut petikan wawancara penulis 

dengan narasumber54 : 

“Pernah juga suatu pengalaman di proyek jembatan Parakan, 

Temanggung di mana jalan menuju jembatan baru yang akan 

dibangun ditutupi bangunan bangunan kios illegal. Pelaksanaan 

proyek diperintahkan oleh Owner untuk segera dimulai meskipun 

permasalahan bangunan kios belum selesai, warga yang menempati 

bangunan kios tersebut tidak mau pindah. Pihak pemerintah 

daerah/kabupaten pun tidak ada penanganan langsung. Menurut desas 

desus, Bupati yang pada waktu itu menjabat tidak mau menggusur 

karena mau mencalonkan kembali di tahun yang sama. Akibatnya 

selama pelaksanaan proyek, kadang terganggu dan rencana 

pembangunan jalan baru (letaknya di tanah bangunan kios) tidak dapat 

segera dimulai. Sehingga, kami perlu mengajukan klaim perpanjangan 

waktu sebab terhambat masalah itu tadi.” 

 

2. Bentuk Pertanggungjawaban dan Hambatan Dalam Penyelesaian 

Klaim 

2.1. PT. Anugrah Karya Perkasa 

Dalam sebuah penyelesaian klaim, pasti sering terjadi hambatan 

yang timbul baik dari sisi Penyedia jasa maupun Pemilik pekerjaan. 

Hambatan tersebut yaitu : 

a. Dari Penyedia jasa 

Hambatan dalam penyelesaian klaim yang timbul dari sisi 

Penyedia jasa yaitu dikarenakan Penyedia jasa bekerja sesuai 

dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertera dalam 

perjanjian pekerjaan. Permintaan Pemilik pekerjaan untuk 

merubah desain bentuk bangunan pada saat bangunan sudah 

berjalan akan menyulitkan proses pekerjaan tersebut, 

 
54 Wawancara tanggal 9 Mei 2019 dengan Bapak Edhi, Kontraktor (Penyedia jasa) dari PT. 

Bangun Makmur Utama pukul 14.30 
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dikarenakan untuk merubah suatu bentuk bangunan, maka 

Penyedia jasa perlu merubah RAB juga dan itu memerlukan 

biaya dan waktu yang tidak sedikit. Akan tetapi Penyedia jasa ini 

memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang 

baik, jadi apabila dari pihak pemilik pekerjaan menginginkan 

untuk ada penambahan pekerjaan seperti penambahan ruangan, 

atau perubahan bentuk bangunan, akan dikerjakan, selama 

permintaan dari pemilik pekerjaan itu masih dalam skala yang 

mampu untuk dikerjakan, seperti yang terungkap dalam 

wawancara peneliti pada Penyedia jasa. Apabila pihak pemilik 

pekerjaan meminta untuk menambah ruangan, atau membongkar 

suatu bagian bangunan dimana bangunan tersebut sudah berdiri 

atau terbentuk, penyedia jasa tidak semata-mata menolak untuk 

melakukan penambahan, akan tetapi penyedia jasa akan 

memberikan pandangan-pandangannya dari sisi penyedia jasa, 

memberikan informasi bahwa apabila bangunan tersebut 

dibongkar, atau ditambahi sedangkan bangunan sudah jadi, akan 

memerlukan waktu dan penambahan biaya yang tidak sedikit, 

jadi penyedia jasa akan terbuka kepada pemilik pekerjaan. Jadi 

selama ada klaim, penyedia jasa akan selalu berkomitmen untuk 

mengatasi, memberikan solusi dan pandangan, tidak ditinggalkan 

atau seakan-akan tidak menggubris. 
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Dan apabila terjadi klaim oleh pemilik bangunan, untuk 

membongkar bangunan yang sudah jadi, atau merubah bentuk 

bangunan yang sudah berdiri, penyedia jasa akan memberikan 

pertimbanganya, berapa besar penambahan biaya yang 

diperlukan, karena prinsipnya penyedia jasa hanya mengerjakan 

apa yang pemilik pekerjaan inginkan, karena pemilik dana nya 

ada di pemilik pekerjaan, akan terasa aneh menurut penyedia jasa 

apabila tidak mengikuti keinginan dari pemilik pekerjaan. 

b. Dari Pemilik pekerjaan 

Hambatan dalam penyelesaian klaim yang timbul dari sisi 

Pemilik pekerjaan yaitu Pemilik pekerjaan tidak memiliki 

pengetahuan mengenai dasar-dasar pekerjaan konstruksi yang 

membuatnya berfikir bahwa untuk merubah suatu bentuk 

bangunan bukanlah hal yang susah untuk dilakukan, maka dari 

itu pemilik pekerjaan meminta kepada Penyedia jasa untuk 

merubah bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan 

keinginannya tanpa mempertimbangkan proses pengerjaan 

bangunan sudah sejauh mana, pada kasus ini, Pemilik pekerjaan 

meminta untuk merubah bentuk bangunan pada saat pondasi pilar 

bangunan sudah selesai. Hal tersebut susah untuk dikabulkan 

oleh Penyedia jasa dikarenakan untuk mengabulkan permintaan 

dari Pemilik pekerjaan, maka bangunan harus dirobohkan lagi 
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dan akan menimbulkan banyak sekali kerugian, dari segi waktu 

pengerjaan, tenaga kerja, dan biaya pekerjaan. 

Kurangnya pengetahuan dari Pemilik pekerjaan mengenai 

suatu pekerjaan konstruksi mengakibatkan sering terjadinya 

perbedaan pandangan antara Pemilik pekerjaan dan Penyedia 

jasa, hal tersebut tentunya merupakan sebuah hambatan 

dikarenakan Penyedia jasa sudah berkomitmen dari awal untuk 

mengikuti keinginan dari Pemilik pekerjaan dikarenakan mereka 

yang memiliki dana untuk membiayai pekerjaan tersebut. 

2.2. CV. Dwi Manoenggal Sedjati 

Dalam sebuah penyelesaian klaim, pasti sering terjadi hambatan 

yang timbul baik dari sisi Penyedia jasa maupun pemilik pekerjaan. 

Hambatan tersebut yaitu : 

a. Dari Penyedia jasa 

Hambatan dalam penyelesaian klaim yang timbul dari sisi 

Penyedia jasa yaitu ketidaksetaraan posisi antara Penyedia jasa 

dengan Pemilik pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) 

tersebut. Karena surat perjanjian tersebut merupakan perjanjian 

baku yang dibuat oleh Pemilik pekerjaan, maka dari itu Penyedia 

jasa berada dalam posisi yang lemah apabila terjadi sebuah 

permasalahan dalam pekerjaan, menjadikan tidak adanya ruang 

untuk melakukan re-negosiasi antara Penyedia jasa dengan 

Pemilik pekerjaan. Apabila tidak ada ruang untuk diskusi antara 

Penyedia jasa dengan Pemilik pekerjaan, maka akan sangat sulit 
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untuk Penyedia jasa dalam mengabulkan pengajuan klaim dari 

pemilik, karena pasti akan merugikan pihak Penyedia jasa, 

sehingga terkadang sulit untuk menemukan titik tengah untuk 

terciptanya win-win solution. 

Penyedia jasa ini mengatakan, bahwa dalam beberapa kasus 

klaim antara penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan, dapat 

diselesaikan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) yaitu 

dengan berdiskusi/musyawarah dengan pemilik pekerjaan 

mengenai akar permasalahan dan solusi yang akan diberikan oleh 

Kontraktor (Penyedia jasa) terhadap penanganan masalah 

tersebut sehingga tidak diperlukan penyelesaian sengketa yang 

berlarut-larut apalagi hingga diproses melalui hukum. Akan 

tetapi cara tersebut tidak dapat digunakan ketika menangani 

pekerjaan pemerintahan, karena menggunakan SPK (Surat 

Perintah Kerja), jadi pada saat ada masalah atau keterlambatan, 

akan diberikan jangka waktu yaitu 1 bulan untuk menyelesaikan 

masalah dari konstruksi tersebut dan penyedia jasa selalu 

berupaya untuk menyelesaikan tepat waktu, dan bila terlambat 

dan dikenai sanksi oleh pihak pemerintah, maka penyedia jasa 

akan membayarnya, ini adalah contoh kerugian yang dialami 

oleh Penyedia jasa yang terjadi akibat tidak adanya ruang untuk 

diskusi antara Penyedia jasa dengan Pemilik pekerjaan. 

 

 



66 

 

b. Dari Pemilik pekerjaan 

Hambatan dalam penyelesaian klaim yang timbul dari sisi 

pemilik pekerjaan yaitu tidak banyak, karena berdasarkan surat 

perjanjian kerja yang disepakati oleh Pemilik dan Penyedia jasa, 

posisi dari Pemilik pekerjaan lebih tinggi dan lebih 

menguntungkan. Contohnya adalah ketika pemilik menghendaki 

sebuah penambahan atau pengurangan pekerjaan, sedangkan 

pemilik pekerjaan tidak menghendaki perubahan RAB, hal 

tersebut mengakibatkan Penyedia jasa harus mencari cara agar 

permintaan dari Pemilik pekerjaan dapat terkabulkan tapi tetap 

mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut.  

2.3. PT. Bangun Makmur Utama 

Pada kasus ini, yaitu PT. Bangun Makmur Utama selaku 

Penyedia jasa tidak terjadi adanya hambatan dalam penyelesaian 

permasalahan klaim selama hal tersebut masih dalam tingkatan yang 

wajar, dikarenakan pada pembuatan surat perjanjian kerja antara 

pihak Penyedia jasa dan Pemilik pekerjaan menggunakan Perjanjian 

Kerja dengan harga satuan, dimana dalam perjanjian tersebut masih 

merupakan perhitungan kira-kira dari Penyedia jasa, jadi sekiranya 

terjadi permasalahan pada saat proses pekerjaan konstruksi, maka 

kedua pihak telah sepakat untuk mendiskusikan hal tersebut 

sehingga ditemukan titik tengah yang menguntungkan kedua pihak. 

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Penyedia jasa 

untuk pengajuan klaim yang diajukan oleh pemilik pekerjaan pada 



67 

 

klaim bahan baku yang tidak sesuai dengan perjanjian yaitu, terdapat 

alasan mengapa pihak pemilik tidak menggunakan semen yang 

diperjanjikan, dikarenakan pada saat itu bahan baku yang diinginkan 

ketersediaanya sangat langka dikarenakan semuanya diborong oleh 

pemerintah untuk mengerjakan proyek pemerintah diluar negeri, 

sehingga tidak ada persediaan yang tersisa, oleh karena itu pihak 

pemilik pekerjaan mendiskusikan masalah tersebut bersama dengan 

konsultan pengawas konstruksi, dan akhirnya dapat disetujui untuk 

mengganti produk A dengan B yang kualitas dan harganya tidak jauh 

beda tanpa ada selisih paham dari pemilik dan Kontraktor (Penyedia 

jasa). 

Untuk bentuk penyelesaian klaim yang diajukan oleh pemilik 

pekerjaan dikarenakan retaknya bangunan yang meminta agar 

bangunan dirobohkan dan dibangun ulang, pihak Kontraktor 

(Penyedia jasa) memberikan pandanganya sebagai Kontraktor 

(Penyedia jasa) yaitu bahwa dengan merobohkan bangunan yang 

sudah berdiri, akan memakan waktu lebih banyak, dan memakan 

tenaga lebih sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan lebih. 

Penyedia jasa menyarankan agar bagian bangunan yang retak akan 

dapat didempur pada bagian yang retak, dan ditambal menggunakan 

beton dengan kualitas yang lebih baik, dan penyedia jasa juga 

menjamin bahwa bangunan tersebut akan tetap bisa bertahan untuk 

jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya pihak pemilik pekerjaan 



68 

 

menerima dan menyetujui saran yang diberikan oleh pihak 

Kontraktor (Penyedia jasa). 

Untuk penyelesaian klaim penambahan biaya yang diajukan 

oleh pihak Kontraktor (Penyedia jasa) mengenai harga yang 

melambung tinggi dikarenakan krisis moneter, tidak ditemukan 

penyelesaian dikarenakan pihak pemilik pekerjaan merasa keberatan 

dan memutuskan untuk mengundur pengerjaan konstruksi hingga 

harga-harga bahan material kembali normal baru kemudian 

melanjutkan pekerjaan konstruksi. 

Pada klaim penambahan waktu yang diajukan oleh pihak 

Kontraktor (Penyedia jasa) dikarenakan hujan lebat yang 

mengganggu proses pengecoran, disetujui dan pemilik pekerjaan 

bersedia memberikan kompensasi penambahan waktu pengerjaan 

dikarenakan faktor cuaca yang berada diluar kendali dari pihak 

Kontraktor (Penyedia jasa). 

Bentuk penyelesaian untuk klaim perpanjangan waktu yang 

diajukan oleh Kontraktor (Penyedia jasa) dikarenakan terhambatnya 

proses konstruksi karena gangguan dari pedagang, kios illegal, serta 

masyarakat yang tinggal secara illegal dilingkungan konstruksi, 

disebabkan oleh pemerintah daerah yang lambat dalam melakukan 

eksekusi penggusuran didaerah konstruksi yang sebelumnya sudah 

diurus oleh pemilik pekerjaan, dikarenakan bupati yang saat itu 

menjabat sedang melakukan kampanye dan demi menarik simpati 

warga maka bupati tidak melakukan eksekusi bangunan illegal yang 
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berada di lingkungan konstruksi, hal ini merugikan pihak pemilik. 

Dikarenakan pihak pemerintah tidak melakukan penindakan dan 

penggusuran pada bangunan-bangunan illegal yang mengganggu 

tahapan konstruksi, maka akhirnya pihak pemilik pekerjaan 

menyetujui klaim perpanjangan waktu yang diajukan oleh 

Kontraktor (Penyedia jasa). 

B. Pembahasan 

1. Faktor Pengajuan Klaim 

a. PT. Anugrah Karya Perkasa 

Penyebab terjadinya klaim pada penyedia jasa ini salah satunya 

adalah tentang penambahan volume pekerjaan, yang menurut penulis 

terjadi dikarenakan adanya sebuah kesalahpahaman antara pemilik 

pekerjaan dengan pihak penyedia jasa mengenai informasi desain 

bangunan. Bisa terjadi dikarenakan kurang sempurnanya pihak pemilik 

pekerjaan dalam menyampaikan informasi mengenai desain bangunan, 

atau pihak penyedia jasa yang gagal menangkap maksud dan keinginan 

dari pemilik pekerjaan.  

Dalam hal perubahan volume pekerjaan dari klaim yang diajukan 

oleh pemilik pekerjaan terhadap penyedia jasa ini, seperti pengerjaan 

bangunan yang kurang rapi, menyebabkan pemilik kurang puas 

terhadap hasil akhir bangunan, kesalahan ada pada pihak penyedia 

jasa, dimana dalam pengerjaanya penyedia jasa kurang memperhatikan 

sisi kerapian bangunan, sehingga pemilik pekerjaan memiliki hak 

untuk mengajukan klaim, dan dari pihak penyedia jasa harus 
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bertanggungjawab dalam memberikan penyelesaian klaim yang 

diajukan sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur 

kesalahan. Sedangkan apabila pekerjaan yang sudah diselesaikan tidak 

sesuai atau tidak cocok dengan keinginan dari pihak pemilik pekerjaan, 

maka dapat dilihat apakah penyebab dari ketidakcocokan hasil akhir 

bangunan merupakan kesalahan dari penyedia jasa dalam melakukan 

pekerjaan, atau dari pemilik yang ingin merubah desain pekerjaan. 

Dalam hal tersebut, telah memenuhi unsur yang diperlukan supaya 

pihak penyedia jasa memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik, 

yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya 

hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dikarenakan 

adanya keterkaitan antara kelalaian dari penyedia jasa dalam 

melakukan pekerjaan yang menyebabkan pemilik pekerjaan 

mengalami kerugian dari segi kerapian bangunan. 

Pihak Penyedia jasa telah bertanggungjawab dalam menyelesaikan 

pengajuan klaim oleh pemilik pekerjaan, dalam permasalahan kerapian 

bangunan, pihak penyedia jasa memiliki komitmen dalam bekerja, 

yaitu akan selalu melayani dengan baik, dan melayani segala 

permintaan dari pemilik dana atau pekerjaan, selama permintaan dari 

pemilik masih dalam batas dapat dikerjakan. Dalam hal kerapian 

bangunan, masalah tersebut masih dapat diselesaikan dengan 

melakukan pengerjaan ulang, tanpa menyebabkan kerugian yang 

terlalu besar. 
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b. CV. Dwi Manoenggal Sedjati 

Bentuk perjanjian kerja yang dipergunakan oleh Perusahaan ini 

adalah menggunakan surat kontrak baku, dimana isi dari perjanjian 

yang disepakati oleh kedua pihak merupakan perjanjian baku, yang 

dibuat oleh pemilik pekerjaan (Pemkot) , hal tersebut terlihat dari isi 

surat perjanjian yang sangat terlihat jelas bahwa kedudukan dari 

pemilik pekerjaan sangat kuat, seperti terlihat pada standar ketentuan 

dan syarat umum poin 5, disitu tertulis bahwa penyedia jasa 

berkewajiban untuk menanggung tanpa batas pemilik pekerjaan beserta 

instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, 

proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap 

Pemilik pekerjaan beserta instansinya terlepas dari bagaimana, kapan, 

atau dimana kerugian tersebut terjadi. 

Hal ini menjadikan posisi dari pihak penyedia sangat lemah, dan 

celah untuk mengajukan klaim apabila terjadi gangguan pada saat 

pengerjaan konstruksi berlangsung, dan disatu sisi pihak pemilik dapat 

mengajukan klaim hampir tanpa adanya batasan. Ini merupakan salah 

satu kelemahan kontrak baku yaitu memberatkan salah satu pihak, 

akan tetapi menguntungkan pihak lain yang posisinya lebih tinggi baik 

itu secara jabatan maupun pemegang otoritas, disini yang diuntungkan 

adalah Pemerintah Kota selaku pemegang otoritas pembangunan. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya klaim yang diajukan oleh 

pemilik pekerjaan antara lain adalah keterlambatan dalam waktu 



72 

 

penyelesaian konstruksi, hasil akhir bangunan yang kurang berkenan 

dikarenakan pengerjaan yang kurang maksimal, juga mengenai 

penggunaan bahan-bahan material yang digunakan berbeda dengan apa 

yang diperjanjikan antara pemilik pekerjaan dengan Kontraktor 

(Penyedia jasa). 

Keterlambatan waktu dalam penyelesaian konstruksi bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor, dapat terjadi dikarenakan human 

error, bencana alam, dan lain-lain. Jika keterlambatan disebabkan oleh 

bencana alam, maka pihak kontraktor (penyedia jasa) tidak memiliki 

daya apa-apa untuk menghindari bencana tersebut (force majeur), akan 

tetapi apabila keterlambatan disebabkan oleh human error, seperti 

kelalaian dalam proses konstruksi, kesalahan-kesalahan kecil yang 

menyebabkan pekerjaan terhenti yang murni dilakukan oleh pihak 

kontraktor (penyedia jasa), maka pihak penyedia jasa 

bertanggungjawab untuk memberikan pemenuhan hak atas klaim yang 

diajukan oleh pemilik pekerjaan sesuai dengan klausa yang 

diperjanjikan. 

Begitu juga dengan klaim atas hasil akhir bangunan yang kurang 

berkenan yang disebabkan oleh pengerjaan konstruksi yang kurang 

maksimal, seperti kerapian, retak pada dinding bangunan, kemiringan 

bangunan dikarenakan salah perhitungan, hal tersebut tentu merugikan 

pihak pemilik pekerjaan sehingga penyedia jasa dalam hal tersebut 

berkewajiban penuh dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap 

klaim yang diajukan oleh pemilik pekerjaan. 
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c. PT. Bangun Makmur Utama 

Bentuk perjanjian konstruksi yang digunakan oleh penyedia jasa 

ini adalah surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan, dimana 

rencana pekerjaan, daftar harga, dan lain sebagainya merupakan hasil 

dari perkiraan dari kedua pihak yang bekerjasama, sehingga pada saat 

proses pengerjaanya, akan banyak sekali faktor terjadinya pengajuan 

klaim, bisa dari sisi penyedia maupun pemilik. Seperti harga material 

yang tertera pada perjanjian kontrak berbeda dengan harga di lapangan 

pada saat pengerjaan berlangsung, sehingga penyedia dapat 

mengajukan klaim perubahan harga dan penambahan biaya, dapat juga 

terjadi klaim penambahan waktu pengerjaan oleh penyedia jasa dimana 

pada saat proses pengerjaan di lapangan, terdapat gangguan dari luar 

yang mengakibatkan pekerjaan terganggu, sehingga mundur dari 

jadwal. 

Dalam kasus sengketa klaim konstruksi penyedia jasa ini, 

kasusnya adalah pemilik pekerjaan mengajukan klaim atas perbedaan 

bahan baku yang diperjanjikan dengan yang digunakan, pemilik 

merasa bahwa kontraktor (penyedia jasa) telah melanggar klausula 

perjanjian yang telah disepakati mengenai bahan baku. Akan tetapi 

pihak kontraktor (penyedia jasa) memiliki alasan dalam penggunaan 

bahan baku yang lain dikarenakan bahan baku yang diperjanjikan telah 

habis diborong oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek konstruksi 

pemerintah di luar negeri.  
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Pihak penyedia juga pernah mengajukan klaim kepada pemilik 

pekerjaan mengenai penambahan waktu, dikarenakan pada saat 

melakukan pengecoran beton jalan dan jembatan yang dilakukan pada 

malam hari, sering terjadi hujan sehingga mengganggu proses 

pengecoran, dan mengurangi umur dan kualitas serta kekuatan dari 

beton dikarenakan keterlambatan tersebut merupakan faktor cuaca dan 

alam yang berada diluar kendali dari penyedia jasa, maka dari itu pihak 

penyedia jasa mengajukan klaim kompensasi penambahan waktu 

kepada pihak pemilik pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban 

dari pihak kesatu yang tercantum dalam kontrak, termasuk didalamnya 

adalah kewajiban pemilik pekerjaan untuk memfasilitasi kelancaran 

pekerjaan, fasilitas yang dimaksud dalam hal tersebut adalah 

pemberian kompensasi penambahan waktu dimana hal tersebut terjadi 

oleh faktor yang berada diluar kendali dari penyedia jasa, hal tersebut 

dapat dimaklumi oleh pemilik pekerjaan sehingga klaim kompensasi 

atas penambahan waktu diberikan dan dikabulkan oleh pemilik 

pekerjaan. 

2. Bentuk pertanggungjawaban dan hambatan dalam penyelesaian 

klaim 

a. PT. Anugrah Karya Perkasa 

Secara umum, klaim penambahan pekerjaan yang diajukan oleh 

pemilik pekerjaan dapat diselesaikan dengan mengajukan penambahan 

biaya dan waktu pekerjaan dikarenakan bertambahnya volume dari 

pekerjaan dari yang diperjanjikan. Dari bentuk penyelesaian klaim 
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penambahan volume pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Anugrah 

Karya Perkasa, penyedia jasa tersebut memberikan 

pertanggungjawaban terhadap  klaim sesuai dengan prosedur 

penanganan permasalahan, seperti apabila pihak pemilik pekerjaan 

meminta penambahan pekerjaan, penyedia jasa akan melakukan 

perhitungan, dan memutuskan apakah permintaan tersebut dapat 

dikerjakan atau tidak, apabila dapat dikerjakan, maka penyedia jasa 

akan memberikan pertanggungjawaban atas pengajuan klaim tersebut 

yaitu penambahan pekerjaan, dalam hal tersebut seperti penambahan 

ruang kamar, volume pekerjaan akan bertambah sehingga hal tersebut 

akan merubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti pengeluaran 

biaya, tenaga, dan waktu dari pekerjaan tersebut, sehingga penyedia 

jasa juga akan mengajukan klaim penambahan biaya dan waktu 

penyelesaian kepada pemilik pekerjaan sesuai dengan seberapa banyak 

pertambahan volume pekerjaan yang diinginkan oleh pemilik 

pekerjaan.  

Penyedia jasa berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan sebisa 

mungkin berusaha memenuhi keinginan dari pemilik pekerjaan selaku 

pemilik dana, serta senantiasa berusaha untuk memenuhi kewajibanya 

yang sudah tertera dalam perjanjian yang disepakati, akan tetapi hal 

tersebut tentunya tidak menjadikan penyedia jasa selalu secara serta 

merta mengabulkan segala permintaan dari pemilik pekerjaan tanpa 

melakukan penilaian terlebih dahulu, dikarenakan penyedia jasa juga 

menginginkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, tidak serta merta 
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segala klaim yang diajukan oleh pemilik pekerjaan seperti klaim 

penambahan volume pekerjaan, akan langsung dikabulkan tanpa 

memperhitungkan faktor-faktor yang lain. Yang menjadi hambatan 

dalam penyelesaian klaim tersebut adalah, perhitungan yang dilakukan 

oleh pemilik dan penyedia seringkali berbeda, contohnya adalah, 

menurut pemilik, penambahan volume pekerjaan tertentu dapat 

dilakukan tanpa harus membongkar/merobohkan bangunan, dan tidak 

memerlukan penambahan biaya yang besar, sedangkan menurut pihak 

penyedia, klaim penambahan volume pekerjaan diajukan pada saat 

bangunan sudah hampir selesai, dan untuk mengabulkan permintaan 

dari pemilik, mengharuskan bangunan untuk dibongkar kembali dan 

memerlukan penambahan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Hal 

tersebut seringkali terjadi dan bagaimana penyedia mengatasi hal 

tersebut adalah dengan memberikan pandangan-pandanganya sebagai 

seorang kontraktor (penyedia jasa) bangunan, apabila pihak pemilik 

dapat menerima maka pihak penyedia akan tetap menyelesaikan sesuai 

yang diperjanjikan, apabila pihak pemilik tetap bersikeras melakukan 

penambahan volume pekerjaan dengan biaya perhitungan tambah yang 

diberikan oleh penyedia, maka sesuai komitmen awal dari penyedia 

maka hal tersebut akan dikerjakan, akan tetapi apabila pihak pemilik 

tidak ingin menyetujui penambahan biaya dan waktu dari penyedia 

sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada perjanjian kerja konstruksi, 

maka penyedia tidak akan mengabulkan permintaan klaim 
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penambahan volume pekerjaan yang diajukan oleh pemilik 

dikarenakan kerugian yang dialami akan sangat besar. 

Bentuk pertanggungjawaban yuridis yang dilakukan oleh penyedia 

jasa dalam hal ini adalah penyelesaian permasalahan secara non-

litigasi, yaitu dengan bermusyawarah antara para pihak yang terikat 

dalam perjanjian, yaitu penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan. 

Contractual liability yaitu; bentuk tanggung jawab perdata yang 

berdasarkan dari isi perjanjian antara pemilik pekerjaan dengan 

penyedia jasa yang sudah disepakati dalam perjanjian sebelum 

pekerjaan konstruksi dimulai. 

Apabila tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka 

kesepakatan itulah yang menjadi dasar penyelesaian sengketa 

sepanjang itu diterima sebagai sebuah kesepakatan antara kedua belah 

pihak, dan karenanya kesepakatan itu mengikat para pihak (kekuatan 

mengikat perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak). 

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban dari aspek hukum 

dapat saja dilakukan melalui proses litigasi maupun non-litigasi, 

kesemuanya bergantung kepada kehendak dan kesepakata antara para 

pihak. 

b. CV. Dwi Manoenggal Sedjati 

Secara umum, apabila terjadi kendala seperti bencana alam dalam 

proses berlangsungnya pekerjaan konstruksi, maka pihak penyedia jasa 

berhak mendapatkan kompensasi dikarenakan bencana alam bukan 

merupakan sesuatu yang disebabkan oleh penyedia jasa dan berada 
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diluar kendali dari penyedia jasa, sehingga penyedia tidak dapat 

disalahkan apabila terjadi bencana alam tersebut. 

Pada suatu kasus klaim, ada sebuah hambatan yang terjadi, yaitu 

tidak ditemukan titik temu penyelesaian antara pemilik dengan 

kontraktor (penyedia jasa), hal ini dikarenakan bencana alam yaitu 

tergenangnya lahan yang akan dikerjakan. Seharusnya, apabila suatu 

keterlambatan terjadi dikarenakan bencana alam, sang kontraktor 

(penyedia jasa) tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena kejadian 

tersebut berada diluar kemampuanya sebagai penyedia jasa, akan tetapi 

pemilik pekerjaan beranggapan bahwa itu sepenuhnya adalah tanggung 

jawabnya sebagai kontraktor (penyedia jasa) dan tidak mau tahu bahwa 

pekerjaan tetap harus selesai sesuai waktunya. Hal tersebut 

bertentangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu bahwa 

tanggung jawab mutlak adalah sebuah prinsip tanggung jawab yang 

menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan. Namun 

ada pengecualian dalam prinsip tersebut bahwa praduga dapat 

dibebaskan dari tanggung jawabnya, yaitu dalam keadaan force majeur 

dimana dalam kasus ini adalah bencana alam berupa banjir yang 

menggenang lahan yang akan dikerjakan. 

Pihak penyedia sudah menjelaskan bahwa keterlambatan yang 

terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian penyedia dalam mengerjakan 

pekerjaan tersebut, akan tetapi faktor cuaca yang tidak memungkinkan 

dilakukan pengerjaan. 
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Pemilik pekerjaan merasa bahwa tergenangnya lokasi pekerjaan 

dikarenakan hujan yang terus menerus seharusnya sudah diprediksi 

dan disiasati oleh penyedia jasa, pemilik pekerjaan berharap bahwa 

penyedia telah terlebih dahulu memikirkan cara untuk mengatasi hal 

tersebut. Akhirnya pihak penyedia tetap menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dengan membayar denda keterlambatan dikarenakan 

musyawarah antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa tidak 

membuahkan hasil. 

Pihak penyedia jasa harus berupaya penuh agar sebisa mungkin, 

sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah, tanpa 

merugikan pihaknya sendiri terlalu besar, karena apabila tidak dapat 

diselesaikan secara damai dengan musyawarah, maka sengketa 

tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan poin 8 

standar ketentuan dan syarat umum. Apabila sengketa tersebut 

diselesaikan melalui jalur hukum, maka akan semakin memberatkan 

dan merugikan pihak penyedia karena dalam perjanjian baku tersebut, 

posisi pihaknya sangat lemah. Pada akhirnya, pekerjaan tetap harus 

diselesaikan oleh penyedia dengan keterlambatan waktu, dan sesuai 

dengan perjanjian baku antara penyedia dan pemilik, maka bentuk 

keterlambatan yang berbuah denda untuk penyedia jasa akan 

ditanggung oleh penyedia jasa yang didasari oleh klausul kontrak. Hal 

ini terjadi dikarenakan aspek perjanjian yang lemah, yaitu posisi dari 

penyedia jasa pada perjanjian kerja baku yang disepakati antara 

penyedia jasa dan pemilik pekerjaan sangatlah lemah, menjadikan 
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kedudukan antara penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan tidak setara, 

hal tersebut menutup ruang diskusi antara Penyedia jasa dan Pemilik 

pekerjaan yang berujung pada kerugian yang dialami oleh Penyedia 

jasa. 

Penyedia jasa juga pernah mengajukan klaim terhadap pemilik 

pekerjaan, yaitu soal klaim keterlambatan pembayaran oleh pemilik 

pekerjaan. Permasalahan dalam pembayaran yang dilakukan oleh 

pemilik pekerjaan dalam melunasi kewajibanya untuk membayar 

termin biaya konstruksi sesuai dengan yang diperjanjikan, pada contoh 

perkaranya adalah, sebuah pekerjaan konstruksi disepakati proses 

pembayaranya menggunakan sistem bertahap (lump sum), yaitu 

dibayarkan selama 4 termin dengan biaya per termin adalah 25 persen, 

apabila proyek sudah selesai mengerjakan 25 persen bagian, maka 

pembayaran selanjutnya akan diberikan untuk melakukan pekerjaan 

termin selanjutnya, apabila pembayaran termin macet atau terlambat, 

menjadikan pekerjaan terhenti dan mangkrak. Keterlambatan tersebut 

dapat mengakibatkan ringkihnya bangunan setengah jadi yang 

memiliki potensi kerusakan setengah jalan yang lebih tinggi. 

Bentuk penyelesaian sengketa klaim yang dipilih oleh kontraktor 

(penyedia jasa) ini adalah penunjukan langsung (PL), yaitu dengan 

cara mengajak sang pemilik pekerjaan untuk mendiskusikan 

permasalahan tersebut, lantas mencari win-win solution untuk kedua 

pihak, sebisa mungkin diselesaikan agar tidak berlarut-larut sehingga 

berakhir di meja hijau. Menurut penulis, penyelesaian masalah dengan 
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cara seperti ini sangat baik dan efektif, dikarenakan sebelum 

memberikan kompensasi, antara pemilik dan penyedia jasa dapat 

bertukar pikiran sehingga dapat ditemukan penyelesaian yang lebih 

menguntungkan untuk kedua belah pihak. 

Untuk permasalahan klaim yang serupa, akan diberlakukan bentuk 

penyelesaian yang serupa juga, akan tetapi tidak akan seluruhnya 

serupa, sehingga sambil berjalanya waktu penyelesaian, penyedia jasa 

akan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memberikan 

pertanggungjawaban terhadap klaim yang diajukan. 

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

penyedia jasa adalah sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seperti 

penanganan permasalahan menggunakan metode penunjukan langsung 

atau musyawarah antara kedua pihak, dan ketika tidak ditemukan titik 

temu, maka pihak penyedia jasa siap menanggung denda seperti yang 

telah disepakati dalam perjanjian. Pertanggungjawaban yuridis yang 

dilakukan oleh penyedia jasa dalam hal ini sudah sesuai dengan aspek 

hukum mengenai keterikatan dalam kontrak, ketika didalam kontrak 

telah disepakati bahwa penyelesaian permasalahan menggunakan 

musyawarah, maka langkah awal ketika terjadi sebuah klaim, adalah 

dengan memusyawarahkan hal tersebut dan diharapkan menemukan 

titik temu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan 

sebaliknya, apabila tidak mencapai titik temu atau kesepakatan, maka, 

penyelesaian dapat saja dilakukan melalui proses peradilan sesuai yang 

diatur dalam perjanjian. 
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c. PT. Bangun Makmur Utama 

Untuk menangani klaim terhadap retakan beton pada jembatan 

yang baru saja selesai dibangun, pemilik pekerjaan menginginkan 

bangunan untuk dirobohkan dan dibangun ulang menggunakan beton 

yang kualitasnya bagus, akan tetapi cara kontraktor (penyedia jasa) 

dalam menyelesaikan permasalahan klaim tersebut menurut penulis 

sudah cukup baik dan bijaksana, dikarenakan penyedia jasa 

mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang akan 

dikeluarkan kembali apabila bangunan tersebut dirobohkan, melainkan 

penyedia jasa memilih untuk menambal bagian yang retak dalam 

bangunan tersebut dengan beton yang kualitasnya lebih baik, dan 

memberikan juga jaminan terhadap beton yang dilapisi tersebut tetap 

bisa bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. 

Penyedia jasa dan pemilik pekerjaan juga pernah mengalami jalan 

buntu pada saat proses konstruksi berlangsung pada tahun 1998 

dimana saat itu harga bahan baku melonjak drastis dikarenakan krisis 

moneter. Secara umum, apabila terjadi perbedaan harga bahan baku 

dalam perjanjian dengan yang ada di lapangan, bentuk 

penyelesaiannya adalah pihak Penyedia akan mengajukan klaim 

tambahan biaya untuk membeli bahan baku sehingga pekerjaan dapat 

dilanjutkan, dan pihak pemilik pekerjaan seharusnya dapat memahami 

bahwa dalam perjanjian kerja harga satuan, seluruh perhitungan biaya 

pekerjaan adalah hasil dari perhitungan secara umum atau perkiraan 

dari pihak Penyedia jasa, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu saat 
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pekerjaan berlangsung dan pihak Pemilik seharusnya dapat memahami 

dan mengabulkan klaim penambahan biaya untuk melanjutkan proyek. 

Dalam kasus ini, pihak penyedia jasa mengajukan klaim penambahan 

biaya dikarenakan proyek tidak dapat dilanjutkan karena harga yang 

melambung. Hambatan yang dialami oleh Penyedia jasa dalam 

pekerjaan tersebut adalah krisis moneter, dimana pelonjakan harga 

bahan baku sangat drastis dan jauh melebihi perhitungan yang 

diperjanjikan, sehingga Pemilik pekerjaan merasa keberatan dan tidak 

sanggup untuk mendanai proyek tersebut sehingga memutuskan bahwa 

proyek tersebut ditunda hingga krisis moneter tersebut berakhir.  

Menurut penulis, langkah yang diambil penyedia jasa tidaklah 

salah dikarenakan mereka juga tidak ingin mengalami kerugian apabila 

harus menutup terlebih dahulu untuk kekurangan dana bahan baku, 

sedangkan belum tentu juga pemilik memiliki kemampuan untuk 

menutup kekurangan dana apabila ditutup oleh penyedia jasa. Sikap 

yang diambil oleh pemilik pekerjaan untuk menunda proyek juga tidak 

dapat disalahkan, karena pada saat itu sedang terjadi krisis moneter, 

jadi untuk menghindari kerugian yang lebih panjang, maka keputusan 

untuk menunda pekerjaan menurut penulis adalah langkah yang tepat. 

Pada pekerjaan lain, dimana saat proses konstruksi sebuah 

jembatan sedang berlangsung, terjadi bentrok dengan pedagang kios, 

dan masyarakat yang menempati bangunan secara illegal di wilayah 

konstruksi tersebut, merupakan salah satu penyebab klaim yang timbul 

dikarenakan investigasi lokasi yang tidak sempurna, serta faktor 
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eksternal yang tidak terkendali, dalam hal tersebut kesalahan berada 

pada pihak pemilik pekerjaan, dikarenakan tidak adanya 

pemberitahuan mengenai hal tersebut sebelumnya kepada Penyedia 

jasa, dan mungkin saja dari pihak Pemilik pekerjaan tidak menyadari 

akan potensi gangguan tersebut sebelumnya, padahal faktor tersebut 

sudah ada sejak sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. 

Seharusnya pihak Pemilik pekerjaan melakukan pengamatan pada 

calon lokasi konstruksi untuk menghindari hal semacam itu, 

dikarenakan tidak dilakukannya hal tersebut menjadikan pekerjaan 

konstruksi terhambat, dan timbul klaim dari Penyedia jasa. Ketika 

pekerjaan sudah berlangsung, baru pihak Pemilik pekerjaan melakukan 

usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan melaporkannya 

pada pemerintah daerah karena itu merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah untuk menertibkan, akan tetapi tidak dilakukan 

dikarenakan terhalang oleh faktor kepentingan dari bupati daerah 

tersebut. Oleh karena sedang berlangsungnya masa kampanye, yang 

menjadikan bupati tidak memberikan perintah untuk melakukan 

penggusuran yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.  

Pihak pemilik sudah mengajukan izin pembangunan dan tanah 

yang akan dibangun adalah milik dari pemilik pekerjaan, menurut 

penulis sah-sah saja apabila pemilik pekerjaan mengajukan gugatan 

Tata Usaha Negara kepada bupati yang menjabat karena adanya unsur 

kepentingan yang dilakukan oleh bupati tersebut yang berdampak pada 

kerugian yang dialami oleh pemilik pekerjaan dan penyedia jasa. Dari 
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sudut penyedia jasa, waktu pengerjaan menjadi terhambat, yang 

menjadikan penyedia jasa mengajukan klaim penambahan waktu yang 

berujung pada kerugian pemilik karena penyelesaian bangunan tidak 

dapat dicapai sesuai dengan target penyelesaian. Ini bukanlah salah 

dari pihak penyedia jasa, karena penyedia jasa hanya memiliki otoritas 

untuk melakukan pengerjaan konstruksi, bukan untuk mengeksekusi 

bangunan-bangunan liar yang ditempati serta kios-kios pedagang yang 

menghambat jalanya konstruksi 

Dengan demikian, pihak penyedia jasa mendiskusikan persoalan 

tersebut dengan pihak konsultan konstruksi, dan akhirnya melakukan 

perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang baru dengan 

menggunakan bahan baku yang lain yang tidak jauh berbeda 

kualitasnya.  

Kedua pihak pun sepakat, apabila pada saat pengerjaan konstruksi 

terjadi sebuah sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui 

musyawarah dan jalan damai, maka sesuai dengan poin 12 dari surat 

perjanjian kerja tersebut, kedua pihak sepakat akan menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan tempat pengadilan yang 

disepakati oleh kedua pihak. 

Bentuk pertanggungjawaban yuridis yang dilakukan oleh penyedia 

jasa dalam hal ini adalah penyelesaian secara non-litigasi, yaitu dengan 

musyawarah antara para pihak yang terikat dalam perjanjian dan sudah 

sesuai dengan teori tanggungjawab contractual liability yaitu bentuk 

tanggung jawab perdata yang berdasarkan dari isi perjanjian antara 
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pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa yang sudah disepakati dalam 

perjanjian sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. 

  


