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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data , penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari ketiga narasumber yang telah diteliti oleh penulis, dapat disimpulkan 

bahwa pengajuan klaim dapat dilakukan baik oleh pemilik pekerjaan 

maupun penyedia jasa. Faktor terjadinya klaim antara lain karena faktor 

bencana alam, keterlambatan dalam pembayaran maupun penyelesaian 

pekerjaan, kelalaian, perubahan volume pekerjaan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan informasi dari narasumber yang diteliti oleh penulis, 

menyatakan bahwa klaim adalah suatu hal yang cukup umum terjadi 

dalam dunia konstruksi, dimana seringkali permintaan sering tidak sesuai 

dengan hasil yang diberikan, akan tetapi selama klaim dapat ditangani 

dengan baik, tidak akan ada masalah yang besar sehingga hal ini tidak 

menjadi mimpi buruk bagi para penyedia jasa konstruksi. 

2. Dari ketiga penyedia jasa konstruksi tersebut, pihak penyedia jasa 

memiliki cara tersendiri dalam menangani permasalahan klaim yang 

timbul ketika pekerjaan konstruksi sedang berlangsung maupun sudah 

selesai. Pada masalah yang serupa, penanganan dari ketiga penyedia jasa 

tersebut berbeda, akan tetapi hasil akhir yang diharapkan yaitu kepuasan 

dari pemilik pekerjaan tetap tercapai sehingga tidak ada pihak yang 
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dirugikan. Penanganan permasalahan klaim dapat dilakukan dengan 

banyak cara, tidak hanya terpaku dengan apa yang tertulis pada kontrak 

perjanjian hubungan kerja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan 

dari penyedia jasa konstruksi dalam memberikan pilihan penyelesaian 

yang paling sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan milik pengguna jasa, 

komunikasi antara penyedia jasa dan pemilik pekerjaan pada saat 

melakukan musyawarah untuk menentukan bagaimana penyelesaian 

permasalahan klaim, merupaka sebuah bentuk konstruksi hukum, dimana 

penyelesaian permasalahan diselesaikan menggunakan cara non-litigasi, 

yaitu dengan musyawarah sebagai bentuk implementasi dari isi perjanjian 

konstruksi yaitu penyelesaian permasalahan menggunakan jalur damai 

kekeluargaan antara kedua pihak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, maka penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi penyedia jasa konstruksi 

a. Agar mengurangi resiko timbulnya klaim kualitas mutu pekerjaan, 

hendaknya dalam pengerjaan konstruksi, sistem pengawasan lebih 

diperhatikan kembali supaya kesalahan-kesalahan sepele dalam 

konstruksi yang berpotensi merugikan dapat dihindari. 

b. Ketika ada kemungkinan sebuah klaim akan terjadi, maka komunikasi 

yang baik antara Pengguna dan Penyedia jasa menjadi kunci 

keberhasilan penanganan hal tersebut, dikarenakan apabila klaim tidak 
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terselesaikan dengan baik, klaim dapat berkembang menjadi sebuah 

sengketa yang akan merugikan kedua belah pihak. 

c. Antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa diberi ruang untuk 

melakukan negosiasi tanpa melalui pendekatan formal, seperti apabila 

terjadi sebuah perselisihan agar dapat diselesaikan tanpa melalui jalur 

hukum, karena apabila telah menempuh jalur hukum, maka hubungan 

antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa akan renggang dan dapat 

mengganggu hubungan kerja antara kedua pihak tersebut. 

 

  


