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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang 
 

Kontrak proyek konstruksi merupakan salah satu hal yang paling krusial 

dalam proses kerja sama untuk pembuatan proyek. Hal dan kewajiban  dalam 

kontrak disusun menjadi suatu perjanjian tertulis antara pengguna ke peyedia jasa. 

Di dalam pasal 1 ayat 8 UU jasa konstruksi No.2 Tahun 2017 meyebutkan bahwa 

kontrak kerja konstruksi  adalah keseluruhan dokumen kontrak  yang mengatur 

hubungan hukum antara pengguna jasa dan peyedia jasa dalam penyelenggaraan 

jasa konstruksi. 

Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai 

tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi 

untuk pekerjaan perencanaan, untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan 

pengawasan. Dalam membuat dan menyusun kontrak konstruksi, semua 

kesepakatan yang telah dibicarakan haruslah tertulis sehingga meminimalkan 

potensi terjadinya sengketa. Prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan 

kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan, setara disini 

berarti para pihak yang berkontrak memiliki status dan kepentingan yang sama. 

Tujuan utama dibuatnya sebuah kontrak konstruksi tentu agar kesepakatan yang 

dibuat  kedua belah pihak  saling mengikat  secara hukum.  Konsep  yang harus 

dipegang dalam menjalankan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak 

merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi terdapat berbagai jenis kontrak, 

berdasarkan  ketentuan  kementrian  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat 

republik Indonesia (kemen PUPR RI), mengutip sistem kontrak luar negeri seperti 

FIDIC (Federation Internasional Des Ingenieurs-Conseils), JCT (Joint Contract 

Tribunals), atau AIA (American Istitute of Architects), selain berbagai acuan yang 

digunakan, pengertian kontrak konstruksi juga beragam karena berasal dari 

berbagai sumber. Dibutuhkan pengertian yang menyeluruh untuk memiliki 

pemahaman yang seragam mengenai kontrak proyek konstruksi. Pemahaman dan



2  

 

pelaksanaan kontrak tersebut menjadi dasar untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan proyek konstruksi. Kesalahan dalam pembuatan kontrak 

konstruksi dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan menghambat 

penyelesaian proyek konstruksi yang berlangsung. 

Salah satu kontrak yang sering digunakan secara global adalah kontrak 

FIDIC, FIDIC atau dikenal sebagai the internation federation of consulting 

engineers menyusun standar tipe kontrak kerja konstruksi untuk menyetarakan 

bentuk  kontrak  yang  digunakan.  Pada  tahun  1957,  FIDIC  menerbitkan  tipe 

kontrak kerja konstruksi pertama, kemudian kontrak ini digunakan sebagai acuan 

oleh berbagai organisasi di dunia. Pemakaian FIDIC sebagai standar pembuatan 

kontrak tidaklah mutlak namun dapat dimodifikasi dan disesuaikan sesuai 

peraturan Negara setempat dan kebijakan pihak yang bersangkutan. 

Kontrak  kerja  kontruksi  FIDIC  sering  dipakai  untuk  diadaptasi  di 

Indonesia karena ketidak tersediannya standar baku kontrak selama ini. Kajian 

kontrak yang berbeda-beda perlu rekomendasi untuk penyeragaman sehingga 

pelaksaan kontrak konstruksi di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal. 

Untuk dapat memahami jenis-jenis kontrak dan mengidentifikasi kontrak 

proyek konstruksi yang cocok diimplementasikan di Indonesia, maka tugas akhir 

ini akan mengambil topik aspek hukum dalam konstruksi dengan judul “Analisa 

Kontrak Proyek Konstruksi di Indonesia”. Identifikasi faktor pembentuk kontrak 

proyek perlu dilakukan sebagai salah satu cara peninjauan kembali tipe kontrak 

tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang isi dan penggunaan 

kontrak proyek konstruksi di industri konstruksi Indonesia 

1.2    Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1.   Tujuan penelitian 
 

a)  Mengetahui  dokumen  kontrak  konstruksi  yang  digunakan  menurut 

standar FIDIC khusus proyek di Sumatera Utara. 

b)  Mengetahui hubungan antara standar dokumen kontrak FIDIC dengan 

standar Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi 

c)  Mengetahui pedoman kontrak konstruksi di Indonesia khusus proyek 

di Sumatera Utara
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2.   Manfaat penelitian 
 

a)  Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran bagi penulis 
 

b)  Memberikan informasi bagi dunia konstruksi mengenai kontrak kerja 

c)  Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang kontrak proyek konstruksi 
 

 
 

1.3    Rumusan Masalah 
 

1.   Dokumen kontrak apa yang digunakan menurut standar FIDIC khusus 

proyek di Sumatera Utara ? 

2.   Bagaimana  hubungan  antara  standar  dokumen  kontrak  FIDIC  dengan 
 

Undang-Undang no.2 tahun 2017 ? 
 

3.   Bagaimana pedoman kontrak konstruksi yang digunakan pada proyek di 
 

Indonesia khusus Sumatera Utara ? 
 

 
 

1.4    Batasan Masalah 
 

Agar tidak tejadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir ini, maka 

pembahasan dibatasi pada masalah berikut : 

 

1.   Tugas akhir ini hanya akan membahas kontrak kerja berdasarkan klausul 

kontrak kondisi umum FIDIC dan    Undang-Undang No.2 Tahun 2017 

2.   Penelitian dikaji dengan responden yang terlibat pada proyek konstruksi 

di Sumatera Utara baik kontraktor maupun konsultan. 

3.   Proyek  konstruksi  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  proyek 

bangunan dan infrastruktur di Sumatera Utara. 

 
 
 

1.5    Maksud Penelitian 
 

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah melakukan analisa dan 

evaluasi mengenai kontrak kerja konstruksi di Indonesia khususnya di proyek 

yang ada di Sumatera Utara.
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1.6    Metode Penulisan 
 

1)  BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab ini berisi latar belakang penulisan, permasalahan penulisan, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, maksud penulisan, batasan masalah, metode 

penulisan, time schedule, dan anggaran biaya. 

2)  BAB II KAJIAN PUSTAKA 
 

Bab ini mencakup landasan teori dan kajian materi yang berkaitan dengan 

tugas akhir ini, hal ini digunakan sebagai dasar dalam mendapatkan 

jawaban dari permasalahan pada penulisan tugas akhir ini. Kajian pustaka 

dibuat berdasarkan materi terkait dari buku,jurnal,dan artikel yang tersedia 

di perpustakaan maupun online 

3)  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini membahas secara sistematis tentang prosedur pelaksanaan yang 

dilakukan. Proses tersebut dijabarkan untuk setiap permasalahan dan 

dilakukan guna mendapat hasil untuk dianalisa pada bab selanjutnya. 

4)  BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini menyajikan data-data yang dilakukan beserta dengan analisis dan 

pembahasan nya, sehingga di dapatkan jawaban atas permasalahan dari 

tugas akhir ini. 

5)  BAB V PENUTUP 
 

Bab  ini  adalah bab  akhir  dari  laporan  tugas  akhir  ini  yang mencakup 

kesimpulan dari hasil dan analisa yang telah dilakukan diikuti saran untuk 

penulisan mendatang.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1       KONTRAK  KERJA  KONSTRUKSI 
 

2.1.1    Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi. 
 

Pada Undang-Undang jasa konstruksi No.2 Tahun 2017 (UUJK2/2017) 

pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan 

dokumen kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi 

 

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang muncul 

dari  perjanjian  dalam  kontrak  berada dalam  ranah  hukum  perdata, khususnya 

hukum perjanjian. UUJK 2/2017 menempatkan asas kesetaraan antara pengguna 

jasa dan penyedia jasa.  Dalam asas tersebut,pengguna jasa dan penyedia jasa 

memiliki kedudukan yang setara. Untuk mendukung penyelenggaraan asas 

kesetaraan, UUJK 2/2017 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk 

mengembangkan dokumen kontrak standar khususnya untuk kontrak kerja 

konstruksi. Dokumen kontrak standar dibuat sebagai upaya yang menjamin 

ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya harus tercantum dalam kontrak 

kerja konstruksi untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat. 

 

Selain menimbulkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian, kontrak konstruksi juga menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan 

kewajiban pihak-pihak yang terlibat (yasin,2006). 

 

Pasal  1  ayat  8  Undang-Undang  nomor  2  Tahun  2017  tentang  jasa 

konstruksi menyebutkan yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah 

keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan pengertian ini 

maka unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu: 

 

1.   Adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. 
 

2.   Adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi.
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3.   Adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa 

dan penyedia jasa. 

Dalam kontrak proyek konstruksi tercantum hak dan kewajiban pengguna 

jasa dan penyedia jasa. Apabila ada hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi, 

maka dapat timbul sengketa. Faktor penyebab sengketa dalam konstruksi dapat 

dipecahkan menjadi aspek teknis/mutu, aspek waktu dan aspek biaya. 

 

Berdasarkan defenisi dan berbagai penjelasan diatas, didapatkan gambaran 

umum   mengenai   kontrak   proyek   konstruksi.   Kontrak   proyek   konstruksi 

merupakan bentuk perjanjian tertulis antara pengguna dan penyedia jasa yang 

mencakup hak dan kewajiban setiap pihak dari aspek teknis,waktu dan biaya. 

Kontrak ini mengikat pengguna kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan 

hukum  yang  berlaku  di  Negara  tempat  penyelenggaraan  proyek  konstruksi 

tersebut. 

 

Kontrak konstruksi terdiri dari kontrak konstruksi yang berlaku di Indonesia 

dan kontrak internasional. Kontrak yang digunkaan pada pelaksanaan proyek 

konstruksi yang pembiayaan nya menggunakan sumber dana APBN/APBD diatur 

dalam keputusan presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan  untuk proyek-proyek konstruksi 

yang menggunakan sumber dana dari Bank Dunia (world Bank), Asian 

Development Bank harus menggunakan kontrak yang berlaku secara internasional 

(putri, 2020) 

 

2.2       Prinsip Dasar Berkontrak 

 
Berbagai prinsip dasar dalam berkontrak sehingga kontrak konstruksi menjadi sah 

secara hukum 

 

2.2.1      Asas Kebebasan Berkontrak 

 
Di Indonesia berlaku sebuah asas yang memberikan kebebasan para pihak 

untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku dan 

mengikat   bagi   para   pihak   yang   membuatnya,   yang   disebut   sebagai   asas 

“kebebasan berkontrak” asas ini diatur dalam pasal 1338 KUHP perdata yang 

berbunyi:
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1.   Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  yang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

2.   Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan 

kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh 

undang-undang 

3.   Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik 
 
 

Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa masyarakat mempunyai 

kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. 

Kebebasan tersebut meliputi: 

 
1.   Kebebasan para pihak untuk memutuskan akan membuat perjanjian atau 

tidak 

2.   Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian 
 

3.   Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian 
 

4.   Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian 
 

5.   Kebebasan dalam menentukan cara pembuatan perjanjian 
 
 

Asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan, yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan 

 

2.2.2      Validasi Kontrak 

 
Seacara umum elemen-elemen yang menjadikan sebuah kontrak sah atau 

tidak adalah sebagai berikut: 

 
1)  Konsiderasi/pertimbangan 

 

2)  Kompetensi/kecakapan 
 

3)  Tidak cacat (not void) 
 

4)  Kehendak bebas (dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan) 
 

5)  Dibuat dengan maksud untuk melakukan perikatan secara hukum 
 

 

Sedangkan menurut KUHP Pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, maka 

sebuah perjanjian harus memenuhi 4 syarat: 

 
1)  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
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2)  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
 

3)  Suatu pokok persoalan tertentu 
 

4)  Suatu sebab yang tidak terlarang 
 
 

Consensus ad idem (meeting of the minds) merupakan sebuah istilah yang 

sering digunakan dalam hukum perjanjian untuk menyatakan niat dari kedua belah 

pihak untuk membuat sebuah kontrak yang mengikat. Poin penting dalam istilah 

ini adalah bahwa kedua belah pihak saling memahami maksud dari apa yang 

diperjanjikan 

 

2.2.3      Komunikasi Kontrak 

 
Komunikasi kontrak merupakan  cara berkomunikasi antara pihak  yang 

berkontrak. Dalam industri konstruksi, komunikasi kontrak secara umum diawali 

dengan penerbitan undangan untuk tender  oleh pihak pengguna jasa. Undangan 

ini biasanya diumumkan di media massa seperti Koran maupun secara online. 

Para   kontraktor   dan   penyedia   jasa   yang   tertarik   kemudian   memasukkan 

penawaran. Dilanjutkan proses tender oleh tim tender yang akan menunjuk 

pemenangnya. Pihak pengguna jasa kemudian akan menerbitkan sebuah letter of 

intent yang diberikan kepada pemenang tender. Setelah semua proses penyusunan 

draft kontrak selesai dinegosiasikan oleh para pihak, pengguna jasa akan 

menerbitkan “surat perintah mulai kerja” dan “surat perjanjian” untuk kemudian 

ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 

 

2.2.4      Pembentukan Kontrak 

 
Sebuah perjanjian dapat terbentuk apabila terjadi sebuah penawaran (offer) 

yang diberikan oleh satu pihak dan kemudian diterima (acceptance) oleh pihak 

lainnya. Tetapi agar perjanjian itu memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian 

tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Penawaran dibuat 

dengan kehendak bahwa penawaran tersebut akan menjadi terikat setelah diterima 

oleh pihak yang menerima penawaran. Bentuk penawaran secara umum dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu penawaran yang bersifat spesifik dan penawaran yang 

bersifat umum (terbuka). Penawaran spesifik berarti bahwa penawaran tersebut
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ditujukan  khusus  untuk  pihak  tertentu  yang  diharapkan  bisa  memenuhi  dan 

menerima tawaran tersebut. 

 
Penerimaan (acceptance) merupakan sebuah ekspresi penerimaan atas 

penawaran  yang diberikan  oleh salah satu  pihak.  Dengan  diterimanya  sebuah 

penawaran, berarti penawaran sudah tidak lagi tersedia bagi pihak lainnya. 

 

2.2.5      Kejelasan Dalam Sebuah Kontrak 

 
Kontrak harus dibuat dengan sejelas-jelasnya meskipun secara umum 

ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan 

yang tertulis dan ketentuan yang tersirat. Agar sebuah ketentuan dianggap tersirat 

maka beberapa kondisi berikut harus terpenuhi: 

 
1)  Ketentuan tersebut haruslah masuk akal dan adil 

 

2) Ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan keberhasilan bisnis 

kedalam kontrak. Dengan demikian tidak ada ketentuan tersirat apabila 

sebuah kontrak sudah efektif tanpa adanya ketentuan tersirat itu. 

3)  Ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi 
 

4)  Ketentuan tersebut harus dapat memberikan ungkapan sedekat mungkin 
 

5)  Ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tertulis apa 

pun di dalam kontrak 

 
Istilah-istilah  dan  bahasa  yang  digunakan  dalam  kontrak  tidak  boleh 

ambigu atau memiliki makna ganda. Apabila bahasa dan istilah dalam kontrak 

ambigu, maka perlu dilakukan penafsiran kontrak. 

 

2.2.6      Istilah Kontrak (Terms, Condition, dan Warranties) 

 
Dalam kontrak konstruksi Internasional, terdapat 3 istilah mendasar terkait 

esensi kontrak konstruksi yang harus dipahami, yaitu ketentuan kontrak (terms of 

the contract), kondisi kontrak (condition), dan jaminan kontrak (warranties) 

 
Ketentuan kontrak (terms of the contract) adalah ketentuan-ketentuan 

didalam kontrak yang menjelaskan berbagai aspek dari perjanjian. Secara umum 

ketentuan-ketentuan dalam kontrak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: conditions
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dan warranties. Kondisi kontrak (conditions) adalah ketentuan-ketentuan di dalam 

kontrak yang bersifat fundamental secara keseluruhan. Hal ini berbeda 

dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang kurang fundamental yang disebut 

warranties. Perbedaan diantara kedunya terletak pada konsekuensi ketika terjadi 

pelanggaran terhadap  ketentuan  kontrak.  Apabila terjadi  pelanggaran  terhadap 

kondisi kontrak oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengakhiri 

kontrak tersebut dan menuntut ganti rugi. Dengan demikian pelanggaran terhadap 

kondisi kontrak menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak. Sedangkan warranties 

adalah ketentuan-ketentuan tambahan di dalam kontrak, yang mana pelanggaran 

terhadap warranties menyebabkan pihak lain berhak menerima ganti rugi tetapi 

tidak mengakhiri sebuah kontrak konstruksi. (hanzen, 2015) 

2.3       Kontrak Proyek Konstruksi Secara Umum di Indonesia 
 

Indonesia belum memiliki standar tipe kontrak proyek konstruksi, selama 

ini penyelenggaraan kontrak bergantung pada berbagai sumber yang kemudian 

dijadikan suatu bentuk kontrak yang dapat digunakan. Hal ini bukan merupakan 

keadaan yang ideal tetapi dapat memenuhi kebutuhan kontrak untuk proyek 

konstruksi. Gabungan dan pengambilan sebagian kontrak dari berbagai sumber ini 

membuat  kontrak  rawan  sengketa dan  memiliki  berbagai  kelemahan.  Kontrak 

tersebut secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:versi 

pemerintah,versi swasta dan versi swasta asing 

 

1    Versi Pemerintah 
 

Biasanya setiap kementrian memiliki “standart” sendiri. Standar yang 

sering digunakan adalah standar kementrian pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat republik Indonesia (kemenPUPR RI). Pada tahun-tahun sebelumnya, 

kemenPUPR RI juga memiliki lebih dari satu standar karena masing-masing 

direktorat jendral mempunyai standar sendiri-sendiri. Saat ini pembuatan kontrak 

pekerjaan konstruksi di tahun 2019 diwajibkan untuk mengacu pada peraturan 

menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan 

jasa konstruksi melalui penyedia. Peraturan menteri ini diperuntukkan bagi proyek 

dengan pelaksanaan seleksi di lingkungan kementerian atau lembaga yang 

pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) , tidak 

termasuk proyek swakelola.
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2    Versi swasta nasional 
 

Versi ini sangat beragam karena menggunakan standar sesuai keinginan 

pengguna jasa atau pemilik proyek. Kadang-kadang mengutip standar departemen 

pemerintahan atau yang sudah lebih maju mengutip seluruh/sebagian dari sistem 

kontrak luar negeri seperti FIDIC (federation international des ingenieurs- 

conseils), JCT (joint contract tribunals) atau AIA (American institute of 

architects). karena pembentukan kontrakberasal dari berbagai sumber maka 

kontrak versi ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya dan rawan sengketa kasus 

dan permasalahan ini sangat merugikan pihak penyedia atau pengguna jasa, 

terutama dibidang finansial. 

3    Versi standar asing 
 

Umumnya pengguna jasa/pemilik proyek menggunakan kontrak dengan 

sistem FIDIC atau JCT. Pengguna kontrak tersebut tidak mengadaptasi sebagian 

dari berbagai versi yang ada, melainkan menggunakan nya secara menyeluruh. 

 

2.4      KONTRAK KONSTRUKSI VERSI PEMERINTAH 
 

 

2.4.1      UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 
 

Undang-undang  jasa  konstruksi  terbaru  saat  ini  yaitu  undang-undang 

nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang tersebut mencabut 

undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, karena belum dapat 

memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan 

penyelenggaraan nya. Undang-undang nomor 2 tahun 2017 disahkan presiden 

Joko Widodo pada tanggal 12 januari 2017 

 

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi 

tanggungjawab dan kewenangan,  usaha jasa konstruksi,penyelenggaraan  usaha 

jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, 

tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi 

masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan. 

 

Tanggungjawab  dan  kewenangan  mengatur  tentang  pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan
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ketentuan  dalam  undang-undang  yang mengatur mengenai  pemerintah  daerah. 

Dalam pengaturan usaha jasa konstruksi diatur mengenai struktur usaha jasa 

konstruksi, segmentasi pasar jasa konstruksi, persyaratan usaha jasa konstruksi, 

badan usaha jasa konstruksi dan usaha perseorangan jasa konstruksi asing, 

pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yakni usaha penyediaan bangunan, dan 

pengembangan usaha berkelanjutan. 

 

Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan 

jasa konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dan 

penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Penyelenggaraan usaha jasa 

konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikat jasa konstruksi, 

sedangkan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan sendiri 

atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar 

keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi oleh pengguna 

jasa atau penyedia jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kegagalan 

bangunan. 

 

2.4.1.1      jenis kontrak 
 

 

Berdasarkan bentuk imbalannya kontrak kerja konstruksi dibagi menjadi dua: 
 

1)  Kontrak Lump Sum 
 

Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah 

harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam 

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia 

barang/jasa bukan kepada pengguna. 

2)  Kontrak unit price 
 

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan 

harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan 

dengan  spesifikasi  teknis  tertentu,  yang  volume  pekerjaannya  masih 

bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada 

hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah 

dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa.
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3)  Kontrak Cost Plus 
 

Kontrak Cost Plus Fee adalah kontrak pengadaan jasa pemborongan yang 

berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambah fee yang disepakati. 

Pembayaran dilakukan secara periodik (misalnya bulanan) dengan nilai 

pembayaran minimum yang disepakati para pihak. Kontrak jenis ini 

umumnya digunakan untuk jenis dan volume pekerjaan belum pasti. (putri, 

2020) 
 

 

2.4.1.2      Termin, Retensi, Uang Muka dan masa pemeliharaan 

 
1.   Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam 

suatu perjanjian/kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum 

dibayar oleh pemberi kerja. Secara sederhana termin adalah system cicilan 

karena  pembayarannya  secara  bertahap  sesuai  dengan  perjanjian  yang 

telah  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  terikat.  System  termin  dikaitkan 

dengan prestasi kemajuan pekerjaan atau sering disebut dengan bobot 

prestasi,  oleh karena itu ada istilah  termin  pertama,  termin  kedua dan 

seterusnya.  Misalnya  pembayaran  termin  dilakukan  pada  setiap 

pencapaian bobot pekerjaan dengan besarnya 25%, 50%, 75%, 95%, dan 

terakhir 5%. Pembayaran retensi sebesar 5% dibayarkan setelah serah 

terima kedua. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur 

pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas 

setelah progress pekerjaan mencapai 100% 

2.   Retensi  adalah  jumlah  termin  yang  tidak  dibayar  hingga  pemenuhan 

kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut 

atau  hingga  telah  diperbaiki.  Retensi  ini  muncul  jika  ternyata  ada 

pekerjaan yang tidak memuaskan, kamu dapat menahan 5-10 persen dari 

nilai kontrak. Retensi itu berlaku selama masa tertentu tergantung 

kesepakatan. Saat masa retensi selesai, sisanya harus kamu bayarkan. 

3.   Uang muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor dari pemberi 

kerja sebelum pekerja dilaksanakan. Uang muka ini biasanya dilakukan 

ketika belum terjadi serah terima barang atau jasa dari penjualnya. Uang 

muka diberikan dengan ketentuan yaitu paling tinggi 30% untuk usaha
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kecil, paling tinggi 20% untuk usaha non kecil dan paling tinggi 15% 
 

untuk kontrak tahun jamak atau bisa juga dalam nominal tertentu. 
 

4.   Masa pemeliharaan adalah masa waktu pembuktian bahwa hasil pekerjaan 

benar-benar  berkualitas  baik.  Apabila  ada  kerusakan  yang  ditemukan 

dalam masa pemeliharaan, penyedia jasa bertanggung jawab untuk 

memperbaikinya. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan 

permanen selama 6 bulan sedangkan untuk pekerjaan semi permanen masa 

pemeliharaan paling singkat 3 bulan. 

 

2.4.1.3    Jaminan-jaminan dalam kontrak 

 
a.   jaminan uang muka 

 

Jaminan uang muka merupakan jaminan yang diperlukan untuk membantu 

memperlancar pembiayaan pekerjaan awal sesuai dengan ketentuan di 

dalam  kontrak.  Jaminan  uang  muka  ini  berfungsi  untuk  menjamin 

pengguna jasa apabila penyedia jasa tidak sanggup mengembalikan uang 

muka yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam 

kontrak yang telah di tanda tanganinya. 

b.   jaminan pelaksanaan 
 

Jaminan   pelaksanaan   adalah   jaminan   yang   diterbitkan   oleh   surety 

company untuk menjamin pengguna jasa bahwa penyedia jasa akan dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jasa sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila 

penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak 

maka surety company akan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa 

maksimum sebesar nilai jaminan. 

c.   jaminan pemeliharaan 
 

Jaminan   pemeliharaan   adalah   surat   jaminan   yang   berfungsi   untuk 

menjamin pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang diberikan oleh 

penyedia jasa guna memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah 

pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 

kontrak. Jaminan pemeliharaan ini tidak digunakan dalam pengadaan 

barang atau jasa konsultasi. Jaminan pemeliharaan ini berlaku mulai dari
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pekerjaan pemeliharaan sampai dengan 14 hari kerja setelah masa 

pemeliharaan selesai. 

d.   jaminan pembayaran 
 

Jaminan pembayaran adalah jaminan kepada penyedia jasa apabila 

pengguna jasa tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai dalam waktu 

yang ditentukan sesuai kontrak yang diperjanjikan antara pennyedia dan 

pengguna jasa. 

 

2.4.1.4    jenis keterlambatan 

 
a) keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor, kontraktor tidak 

memperoleh biaya ekstra, tidak memperoleh perpanjangan waktu, harus 

membayar ganti rugi. 

b)  keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian oleh kejadian yang bersifat 

alamiah atau natural, contohnya keterlambatan yang disebabkan kelainan 

keadaan cuaca. 

c)  keterlambatan yang disebabkan pengguna jasa atau konsultan, kontraktor 

berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas keterlambatan tersebut. 

Penyebab keterlambatan yang termasuk bisa dikompensasi atau dimaafkan 

antara lain : terlambatnya penyerahan secara total lokasi proyek, 

terlambatnya pembayaran kepada kontraktor, kesalahan pada gambar dan 

spesifikasi, dan lain-lain 

d) keterlambatan berlapis, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlambatan 

kontraktor disebabkan oleh dua sebab yang saling mempengaruhi, yang 

satu merupakan tanggungjawab kontraktor dan yang satu nya 

tanggungjawab pengguna jasa. Dalam hal seperti ini, kadang-kadang sulit 

untuk menentukan apakah kontraktor berhak atas perpanjangan waktu atau 

biaya ekstra. 

 

2.4.1.5    Asuransi 

 
a)  Contractors all risks adalah asuransi yang menutup resiko-resiko pekerjaan 

teknik sipil ( bangunan) yang biasanya dilakukan oleh orang atau badan 

hukum(kontraktor).   Secara   garis   besar   asuransi   contractors   all   risk 

memberi jaminan untuk kerusakan bangunan proyek.
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b)  Erection  all  risk  adalah  asuransi  yang  khusus  memberikan  jaminan 

terhadap proyek pembangunan gedung bertingkat, pabrik, sarana maupun 

prasarana  lebih  spesifik  jaminan  terhadap  proyek  pemasangan  mesin- 

mesin yang sedang dilakukan. 

 

Menurut undang-undang jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi 

merupakan dokumen kontrak berisi persetujuan yang terikat aturan hukum antara 

pengguna  jasa  ke  penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  yang 

mana masing-masing pihak harus tunduk dengan kontrak yang telah dibuat. 

Menurut pengaturan nya, kontrak kerja konstruksi paling tidak mencakup 

pengaturan mengenai: 

 
a.   Ketentuan tentang para pihak yang meliputi: 

 

1.   Akta badan usaha/akta perseorangan 
 

2.   Nama wali/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan 

usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja 

bagi usaha perseorangan 

3.   Tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha perseorangan 

b.   Rumusan pekerjaan yang meliputi: 

1.   Pokok-pokok yang diperjanjikan 
 

2.   Volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan 
 

3.   Nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan 

akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak 

4.   Tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran 
 

5.   Jangka waktu pelaksana 
 

c.   Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi 
 

1.   Jenis  pertanggungan  yang menjadi  kewajiban  penyedia jasa  yang 

berkaitan dengan pembayaran uang muka,pelaksanaan pekerja,hasil 

pekerjaan,tenaga  kerja,tuntutan  pihak  ketiga  dan  kegagalan 

bangunan 

2.   Pertanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1,meliputi: 
 

a)  Nilai jaminan 
 

b)  Jangka waktu pertanggungan
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c)  Prosedur pencairan 
 

d)  Hak dan kewajiban masing-masing pihak 
 

3.   Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan 

kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan 

selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai 

kompensasi pemenuhan kewajiban dari penyedia jasa. 

d.   Tenaga ahli yang meliputi: 
 

1.   Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli 
 

2. Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang 

dipekerjakan 

3.   Jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan 
 

e.   Hak kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi 
 

1.   Hak dan kewajiban pengguna jasa 
 

2.   Hak dan kewajiban penyedia jasa 

f.   Cara pembayaran yang memuat 

1.   Volume/besaran fisik 
 

2.   Cara pembayaran hasil pekerjaan 
 

3.   Jangka waktu pembayaran 
 

4.   Denda keterlambatan pembayaran 
 

5.   Jaminan pembayaran 
 

g.   Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi 
 

1.   Bentuk cidera janji,meliputi 
 

a)  Oleh penyedia jasa yang meliputi: 
 

    Tidak menyelesaikan tugas 
 

    Tidak memenuhi mutu 
 

    Tidak memenuhi kuantitas 
 

    Tidak menyerahkan hasil pekerjaan 

b)  Oleh pengguna jasa yang meliputi: 

    Terlambat membayar 
 

    Tidak membayar 
 

    Terlambat menyerahkan sarana pelaksaan pekerjaan
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2.   Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa 

atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh 

kompensasi,   penggantian   biaya   dan   atau   perpanjian   waktu, 

perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi. 

h.   Penyelesaian perselisihan memuat 
 

1. Penyelesaian diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa, atau arbitrase 

2.   Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  sesuai  dengan  hukum 

acara perdata yang berlaku 

i.   Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat 
 

1.   Bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang di sepakati para 

pihak atau pemutusan secara sepihak 

2. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai 

konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi 

j.   Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai 
 

1.   Resiko khusus 
 

2.   Macam keadaan lainnya 
 

3.   Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan 

memaksa 

k.   Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi 
 

1.   Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan 
 

2.   Bentuk tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan 

l.   Perlindungan pekerja yang memuat 

1. Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku 

2.   Bentuk tanggungjawab dalam perlindungan pekerja 

m. Aspek lingkungan yang memuat 

1. Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang 

berlaku 

2.   Bentuk tanggungjawab mengenai gangguan terhadapan lingkungan 

dan manusia
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Dari pemahaman diatas, menunjukkan betapa penting bagi pengguna jasa dan 

para pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengerti dan memahami secara cermat 

segala sesuatu yang dituangkan dalam kontrak. 

 

Jika terjadi sengketa dalam kontrak, maka penyelesaian dilakukan dengan 

prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Namun apabila dalam 

hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka 

masing-masing pihak berhak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa 

yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian 

sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana pemilihan 

keanggotaan  dewan  sengketa  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  profesionalitas 

dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak, artinya para pihak harus menunjuk 

pihak lain yang dianggap kompeten dan mempunyai pengalaman dalam hal 

penyelesaian sengketa. 

 

2.4.2      Bentuk Kontrak Konstruksi menurut UUJK 
 

Adapun bentuk-bentuk kontrak konstruksi terus mengalami perkembangan 

seiring dengan tren metode konstruksi yang ada. Pada kenyataan nya, bagaimana 

proyek konstruksi tersebut akan dilaksanakan sangat mempengaruhi bentuk 

kontrak konstruksi yang akan diterapkan. Menurut Ir.H.Nazarkhan Yasin dalam 

buku nya yang berjudul mengenal kontrak konstruksi di Indonesia (2006), kontrak 

konstruksi dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu: segi perhitungan biaya, 

perhitungan jasa, cara pembayaran, dan pembagian tugas. 

 
2.4.2.2      Bentuk Kontrak Ditinjau dari Aspek Perhitungan Biaya 

 
Secara umum, dilihat dari aspek perhitungan biaya, terdapat 2 bentuk 

kontrak konstruksi yaitu fixed price lump sum dan fixed price unit rate. Secara 

sederhana kedua bentuk ini dapat dipahami dengan berfokus pada letak harga 

yang diikat, apakah berfokus pada total harga pekerjaan atau pada harga untuk 

tiap item pekerjaan (harga satuan). Apabila harga yang diikat adalah total harga 

pekerjaan, maka bentuk ini disebut fixed price lump sum. Pada bentuk ini resiko 

terbesar terdapat pada pihak kontraktor. Untuk itu biasanya kontraktor akan 

menetapkan margin yang cukup besar agar dapat mengimbangi potensi resiko
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tersebut. Dengan demikian, pada kontrak fixed price lump sum harga total 

pekerjaan dianggap pasti dan tetap sepanjang gambar dan spesifikasi yang 

diberikan kepada kontraktor tidak berubah. Apabila terjadi perubahan gambar dan 

spesifikasi, maka tim proyek diperkenankan mengurangi item volume pekerjaan 

lain sehingga harga total pekerjaan tidak berubah. Bentuk kontrak fixed price 

lump sum merupakan bentuk kontrak yang paling sering digunakan baik oleh 

pemerintahan maupun pemilik proyek swasta. Hal ini dikarenakan pemilik proyek 

mendapatkan kepastian total harga pekerjaan sehingga dapat mengurangi resiko 

kenaikan harga pekerjaan dan dapat memudahkan dalam penentuan arus kas 

(cashflow) perusahaan dan harga unit proyek apabila akan dijual kembali. 

 
Sementara itu, fixed price unit rate adalah bentuk kontrak konstruksi 

dimana harga satuan item pekerjaan bersifat tetap. Dengan demikian, volume dan 

harga total pekerjaan masih dapat berubah secara fleksibel. Bentuk ini biasa 

digunakan apabila kedua belah pihak telah setuju dan yakin atas analisis 

perhitungan harga satuan untuk setiap item pekerjaan, tetapi untuk volume 

pekerjaan masih bisa berubah tergantung kelengkapan dokumen dan gambar serta 

kondisi di lapangan. Bentuk kontrak ini lebih adil karena resiko biaya terdistribusi 

lebih merata diatara kedua belah pihak. Tetapi dalam pengajuan sertifikat 

pembayarannya dibutuhkan pekerjaan pengukuran ulang untuk setiap item 

pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

 
2.4.2.3      Bentuk Kontrak Ditinjau  dari Aspek Perhitungan Jasa 

 
Berdasarkan  aspek  perhitungan  jasa,  bentuk  kontrak  konstruksi  dapat 

dibagi menjadi 3, yaitu biaya tanpa jasa ( cost without fee ), biaya ditambah jasa 

(cost plus fee), dan biaya ditambah jasa pasti (cost plus fixed fee). Bentuk kontrak 

biaya tanpa jasa adalah bentuk kontrak konstruksi dimana penyedia jasa hanya 

dibayar sejumlah total biaya pekerjaan tanpa memperoleh imbalan jasa. Bentuk 

ini biasanya hanya diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat social. 

 
Bentuk kontrak biaya ditambah jasa (cost plus fee) adalah bentuk kontrak 

konstruksi dimana kontraktor diberikan intensif untuk setiap biaya pekerjaan yang 

telah dilakukan. Bentuk kontrak ini dianggap tidak adil karena berpotensi besar
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merugikan pemilik proyek. Dalam bentuk ini, kontraktor akan dibayar intensif 

atas jasanya (biasa 10% atau tergantung negosiasi) dari setiap biaya pekerjaan 

yang dilakukan kontraktor. Dengan demikian semakin besar biaya pekerjaan, 

semakin tinggi pula insentif yang diperoleh kontraktor sehingga kecenderungan 

kontraktor akan memperbanyak pekerjaan bahkan sekalipun pekerjaan tersebut 

tidak diperlukan. Apabila bentuk kontrak ini diterapkan maka pemilik proyek 

harus  memilih  dan  memiliki  konsultan  pengawas  yang  ketat  dalam 

mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 
Bentuk kontrak biaya ditambah jasa pasti (cost plus fixed fee) hampir 

sama  dengan  bentuk  kontrak  biaya  ditambah  jasa,  hanya  saja  biaya  jasanya 

bersifat tetap meskipun biaya pekerjaan berubah (biaya jasa tidak berupa 

persentase). 

 
2.4.2.4   Bentuk Kontrak Ditinjau dari Aspek Cara Pembayaran 

 
Dalam dunia kontruksi dikenal dengan berbagai macam cara pembayaran, 

tetapi dengan  perkembangan  industri  jasa konstruksi  dan  penyesuaian  dengan 

kontrak maka ada beberapa sistem pembayaran yang dapat dikemukakan dan yang 

sering digunakan dalam kontak diantaranya : 

 
a.   Pembayaran menurut presentase kemajuan fisik proyek ( progress payment. 

 

Dalam sistem atau cara pembayaran termin, pembayaran kepada penyedia jasa 

dilakukan atas dasar prestasiyang dicapai dalam satuan waktu ( bulanan ). 

Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam presentase. Sistem pembayaran 

progress payment umum digunakan dalam proyek konstruksi. 

b.   Pembayaran  menurut  kemajuan  fisik  bulanan  (Monthly  Payment  ).Pada 

kontrak Monthly payment prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan 

untuk  mendapatkan  pembayarn.  Penyedia  jasa  wajib  mengajukan  suatu 

tagihan bulanan kepada pengguna jasa yang berupa sertifikat pembayaran 

bulanan yang terdiri dari perkiraan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan 

dikurangi jumlah kumulatif yang elah disahkan sebelumnya,. Artinya, pada 

tanggal tertentu setiap bulannya dihitung berapa nilai kemajuan fisik yang
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telah dikerjakan oleh kontraktor sesuai dengan berapa kontrak yang telah 

disepakati. 

c.   Pembayaran sesudah proyek selesai ( Turn-key Project ) 
 

Pembayaran sesudah proyek selesai adalah pembayaran oleh pemilik proyek 

atau pengguna jasa terhadap penyedia jasa sebagai pelaksana pada saat 

pekerjaan telah selesai seluruhnya atau pada saat proyek serah terima dari 

pelaksana ke pemilik.  Jadi  dengan  system  turn  key ini  tidak  memerlukan 

modal untuk membangun karena pembangunan dan pembiayaan proyek 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa 

 
 

2.4.2.4   Bentuk Kontrak Ditinjau dari Aspek Pembagian Tugas 
 

Berdasarkan aspek pembagian tugas, bentuk kontrak konstruksi dapat 

dibedakan menjadi 6 , yaitu kontrak konvensional, kontrak spesialis, kontrak 

design-build, kontrak EPC, kontrak BOT/BLT, dan kontrak swakelola/force 

account. Bentuk kontrak konvensional atau tradisional adalah bentuk yang paling 

umum digunakan dalam  proyek-proyek konstruksi. Dalam bentuk ini terdapat 

pemisahan jelas antara pengguna jasa,penyedia jasa,dan konsultan. Dengan 

demikian terdapat beberapa kontrak terpisah, misalnya kontrak antara pengguna 

jasa dan konsultan perencana, kontrak antara pengguna jasa dan konsultan 

pengawas, serta kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Untuk lebih jelas 

nya bentuk pembagian tugas pada kontrak konvensional dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 
 

Gambar 2. 1 Bentuk kontrak konvensional/tradisional
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Bentuk kontrak spesialis merupakan perkembangan dari bentuk kontrak 

konvensional dimana dalam pelaksanaan nya, pengguna jasa menunjuk beberapa 

penyedia jasa dengan  tujuan efisiensi  waktu  dan  kepastian  kualitas  pekerjaan 

karena item pekerjaan diserahkan kepada penyedia jasa spesialis, penghematan 

biaya, dan kemudahan untuk mengganti penyedia jasa umum. Meskipun demikian 

bentuk ini membutuhkan kecakapan pemilik proyek dalam menilai performa 

penyedia jasa dan biasanya hanya diterapkan oleh pengguna jasa yang telah 

berpengalaman dan memang bergerak di sector industry konstruksi. 

 

 
 

Gambar 2. 2 Bentuk kontrak spesialis 
 

Bentuk kontrak selanjutnya yakni bentuk kontrak design-build sering 

disingkat DB adalah bentuk kontrak dimana penyedia jasa tidak hanya 

bertanggungjawab atas pelaksanaan konstruksi tetapi juga terhadap desain 

konstruksi.  Dengan  demikian  penyedia  jasa  utama  berfungsi  pula  sebagai 

konsultan perencana. Tujuan utama dari diterapkannya bentuk ini adalah agar 

waktu perencanaan dan perancangan desain dengan waktu pelaksanaan konstruksi 

dapat berjalan overlapping sehingga memperpendek durasi siklus hidup proyek 

konstruksi.
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Gambar 2. 3 Bentuk kontrak design-build 
 

Sedangkan bentuk kontrak EPC (engineering,procurement,and 

construction) adalah bentuk kontrak konstruksi dimana kontraktor memegang 

tanggung jawab terhadap jasa desain(engineering), pengadaan material 

(procurement), dan pelaksanaan konstruksi (construction). Bentuk kontrak ini 

hampir sama dengan bentuk kontrak design-build dimana kontraktor 

bertanggungjawab atas desain dan pelaksanaan konstruksi. Pada umumnya bentuk 

kontrak design-build lebih banyak diterapkan untuk proyek bangunan gedung 

sedangkan  bentuk kontrak EPC lebih banyak  diterapkan  untuk proyek-proyek 

infrastruktur yang lebih menekankan pada aspek operasional sistem infrastruktur. 

 

Bentuk  kontrak  BOT  (build  operate  transfer)  dan  BLT  (build  lease 

transfer) merupakan bentuk kontrak konstruksi dimana pemilik lahan mengajak 

kontraktor untuk berinvestasi dengan cara melaksanakan sebuah pembangunan 

diatas lahan pemilik. Dengan demikian kontraktor mendanai seluruh biaya 

pekerjaan   dan   ketika   pekerjaan   telah   selesai,kontraktor   diberi   hak   untuk 

mengelola (operate) maupun menyewakan (lease) bangunan tersebut kepada 

pemilik atau pihak lain. Setelah kurun waktu tertentu dimana pembiayaan telah 

dianggap lunas, barulah bangunan tersebut dikembalikan kepada pemilik proyek. 

 

Bentuk   kontrak   swakelola   (force   account)   adalah   bentuk   kontrak 

konstruksi dimana seluruh tahapan proyek konstruksi dipegang hanya oleh satu 

pihak. Bentuk ini biasanya hanya mampu diterapkan oleh para pengembang besar 

atau kontraktor besar yang memiliki sumber daya dan teknologi yang memadai.
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Dalam bentuk ini, seluruh tahapan proyek konstruksi, mulai dari desain, 

pengadaan, hingga pelaksanaan proyek dilakukan oleh pemilik proyek dengan 

menggunakan personel dan peralatannya sendiri. 

 

Dari berbagai bentuk kontrak konstruksi yang ada, yang perlu diperhatikan 

adalah   distribusi   risiko   kedua   belah   pihak.   Dengan   memahami   berbagai 

pendekatan terhadap bentuk kontrak konstruksi tersebut, kedua belah pihak dapat 

mengerti sejauh mana pengaruh bentuk kontrak terhadap harga pekerjaan/nilai 

kontrak serta pengaruhnya dalam meminimalkan potensi terjadinya sengketa 

konstruksi. 

 

2.4.3      Pihak yang terlibat dalam Proyek Konstruksi 
 

Menurut Undang-undang jasa konstruksi No.2 Tahun 2017, jasa kontruksi 

adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa 

pelaksaan   pekerjaan   konstruksi   dan   layanan   jasa   konsultansi   pengawasan 

pekerjaan konstruksi. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

rangkaian   kegiatan   perencanaan   dan   pelaksaan   beserta   pengawasan   yang 

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan 

masing-masing beserta kelengkapan nya untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lain. Berdasarkan hal tersebut muncul usaha jasa konstruksi yang 

melibatkan pengguna dan penyedia jasa konstruksi. 

 

2.4.3.1   Pengguna Jasa Konstruksi 
 

Pengguna jasa kontruksi adalah pihak yang memberikan pekerjaan yang 

bisa   berbentuk   perseorangan,   badan   usaha   maupun  instansi   pemerintahan. 

Menurut UUJK 2/2017 pasal 47, pengguna jasa memiliki hak untuk memperoleh 

hasil   jasa   konstruksi   dan   kewajiban   untuk   memenuhi   ketentuan   yang 

diperjanjikan. Pengguna jasa juga memiliki kewajiban melakukan pembayaran 

hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran 

 

2.4.3.2   Penyedia Jasa Konstruksi 
 

Penyedia jasa konstruksi adalah pihak yang menerima pekerjaan dan resiko 

dari pengguna jasa konstruksi untuk bidang perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan proyek konstruksi. Menurut UUJK 2/2017 pasal 47, penyedia jasa
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konstruksi  memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  dan  imbalan  jasa  serta 

kewajiban untuk melaksanakan layanan jasa konstruksi. (Yasin, 2003) 

 

2.5    KONTRAK KONSTRUKSI FIDIC 
 

FIDIC singkatan dari   federation internationale des ingenieurs-conseils 

(International federation of consulting enginees). merupakan organisasi asosiasi 

para konsultan seluruh dunia yang didirikan pada tahun 1913 berkedudukan di 

Lausanne,swiss oleh Negara perancis, belgia, dan swiss. Dari organisasi yang 

anggotanya eropa, FIDIC berkembang setelah perang dunia ke II ditandai dengan 

bergabungnya inggris pada tahun 1949 disusul amerika serikat pada tahun 1958. 

Dan baru pada era 70-an bergabunglah Negara-negara anggota NIC (newly 

industrialized countries), sehingga FIDIC pada akhirnya menjadi organisasi yang 

berstandar Internasional. 

Dalam penerapan nya FIDIC tidak hanya mendasari kontrak nya dengan 

hukum adat/kebiasaan tetapi juga dengan tambahan hukum perdata internasional, 

sehingga dapat diterapkan oleh banyak Negara dan lebih diterima oleh lembaga 

pembiayaan  proyek  dengan  taraf  bank-bank   internasional.  Bentuk   kontrak 

pertama dibuat tahun 1957 dan terus di revised tahun 1963, 1977 dan terakhir 

1987. Dan  Indonesia adalah Negara yang mengadopsi bentuk kontrak  FIDIC. 

Didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman professional yang sedemikian 

luas dari anggota-anggotanya, FIDIC telah menerbitkan berbagai bentuk standart 

dari dokumen dan persyaratan kontrak untuk proyek-proyek pekerjaan sipil. Sejak 

1957  yang secara terus  menerus direvisi  dan diperbaiki  sesuai  perkembangan 

industry konstruksi. Sejak diterbitkannya edisi ke-1 pada tahun 1957, maka edisi 

ke-2 diterbitkan pada tahun 1969, edisi ke-3 pada tahun 1977 dan edisi ke-4 pada 

tahun 1987 yang dicetak ulang dengan beberapa amandemen pada tahun 1992. 

Tahun 1999 FIDIC menerbitkan format standar kontrak yaitu: 

1)  Condition contract for construction (Red Book) 
 

2)  Condition of contract for plant and design-build (Yellow Book) 
 

3)  Condition of contract for turnkey projek (Silver Book) 
 

4)  Short form of contract (Green Book) 

Dokumen kontrak terdiri dari:
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1)  Contract agreement (perjanjian kontrak) 
 

2)  Letter of acceptance/award (surat penunjukan) 
 

3)  For/letter of tender (surat penawaran) 
 

4)  Condition of contract (kondisi kontrak) 
 

5)  Specification (spesifikasi) 
 

6)  Drawings (gambar) 
 

7)  Schedules (waktu pelaksanaan) 
 

8)  Appendix to tender (lampiran untuk tender) 
 

9)  Bill  of  quantity  and  daywork  schedule  (harga  pekerjaan  dan  jadwal 

pekerjaan) 

10) Dan dokumen-dokumen lain yang termasuk dalam contract agreement. 
 

 

Dalam website FIDIC disebutkan bahwa kontrak standar FIDIC digunakan 

oleh ribuan proyek yang tersebar di seluruh dunia. Tentu saja, masing-masing 

proyek memiliki karakter atau kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, kontrak 

standar FIDIC digunakan sebagai pedoman dasar dalam menyusun kontrak kerja, 

yang kemudian disesuaikan menurut kebutuhan proyek. Namun, terdapat pasal- 

pasal dalam kontrak standar FIDIC yang sebaiknya tidak dirubah karena sudah 

dirancang agar berlaku secara universal. 

 

Sebelum abad ke-15, transaksi komersil antar Negara berlaku di bawah 

pengawasan hukum Negara masing-masing seperti: hukum sipil roma, hukum 

islam, hukum sipil cina, dll. Kenyataan ini mempersulit manajemen klaim 

pekerjaan konstruksi karena pertentangan kekuatan hukum antar Negara. Proyek 

konstruksi internasional berskala besar baru mulai berkembang pada tahun 1900 

karena adanya revolusi industri. Pasca perang dunia II, dalam upaya membangun 

kembali eropa sesegera mungkin, mulai diberlakukan “Standard form of the 

general condition of contract” yang dipersiapkan oleh FIDIC. Penggunaan 

dokumen  FIDIC  tersebut  membantu  menjalankan  program  konstruksi  secara 

efektif tanpa merugikan pihak kontraktor asing. ICC ( international chamber of 

commerce/kamar dagang internasional) juga dibentuk untuk menyelesaikan 

sengketa dagang di dunia.
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2.5.1      Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi Berdasarkan FIDIC 
 

 

2.5.1.1  Pengguna jasa (pemilik) 
 

Pengguna jasa merupakan yang memberikan pekerjaan dan telah di sahkan 

oleh hukum dan berhak membuat suatu kegiatan atau bentuk proyek konstruksi 

yang mana faktor pembiayaan diatur olehnya, bisa berbentuk perseorangan, badan 

usaha maupun instansi pemerintah. Pengguna jasa memiliki hak dan kewajiban 

yang ditentukan dalam kontrak proyek konstruksi seperti penjelasan berikut ini: 

 

A.  Hak untuk memasuki lapangan 
 

Memberikan  hak  untuk  memasuki  lapangan  proyek  kepada kontraktor. 

Hak dan penguasaan tidak bersifat eksklusif kepada kontraktor dan perlu 

diberikan dalam jangka waktu yang memungkinkan penyelesaian proyek 

sesuai dengan jadwal dalam kontrak. 

B.  Izin, lisensi atau persetujuan 
 

Menyediakan atau membantu kontraktor mendapat izin. Lisensi atau 

persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh hukum Negara 

C.  Personil pengguna jasa 
 

Personil pengguna jasa perlu bekerjasama dengan kontraktor di lapangan 

serta menaati prosedur keselamatan dan proteksi lingkungan 

D.  Pengaturan keuangan pengguna jasa 
 

Menunjukkan  kepada  kontraktor  bahwa  memungkinkan  bagi  pengguna 

jasa untuk membayar harga kontrak (sesuai estimasi saat itu) 

E.  Klaim oleh pengguna jasa 
 

Pengguna jasa boleh menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada 

kontraktor mengenai kompensasi atas hal-hal  yang dapat menimbulkan 

klaim. Jumlah kompensasi biaya dapat dimasukkan sebagai potongan 

terhadap harga kontrak. 

 

2.5.1.2   Kontraktor 
 

Pelaksana/ pemberi jasa terhadap pemilik proyek yang telah diberikan 

kewenangan yang sah oleh pemilik proyek untuk melakukan kegiatan atau 

pekerjaan proyek konstruksi yang telah diatur dalam kontrak.
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Tugas dan wewenang kontraktor yaitu, melaksanakan pembangunan dan 

bertanggung jawab untuk seluruh pekerjaan dan kemajuan proyek sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. 

 

2.5.1.3      Sub Kontraktor 
 

Pelaksana/pemberi jasa terhadap pemilik proyek yang diberikan 

kewenangan yang sah oleh kontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan 

dalam kontrak dan menjadi tanggung jawab kontraktor (dengan menggunakan 

kontrak perjanjian kerja berbeda) 

 

1 Permanent  :  sub  kontraktor  dengan  adanya  kontrak  perjanjian  berbeda 

yang namanya disebutkan di dalam kontrak dan disetujui oleh pemilik 

untuk melakukan sebagian pekerjaan dan diatur dalam kontrak serta 

pembiayaan nya menjadi tanggung jawab kontraktor. 

2 Temporary  :  sub  kontraktor  yang  bersifat  sementara  dengan  adanya 

kontrak perjanjian dengan kontraktor dan melakukan sebagian pekerjaan 

di dalam kontrak yang namanya tidak disebutkan didalam kontrak dengan 

pemilik dan menjadi tanggungjawab kontraktor. 

 

2.5.1.4      Engineer 
 

A.  Tugas dan Wewenang Engineer 
 

Pengguna jasa harus menunjuk engineer yang akan melaksanakan tugas 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan kontrak. Staf engineer harus 

terdiri dari tenaga ahli teknik dan professional lainnya yang memenuhi 

syarat kualifikasi yang kompeten untuk melaksanakan tugas ini. Engineer 

tidak memiliki wewenang untuk mengubah kontrak. Setiap tindakan 

engineer sebagai jawaban atas permintaan kontraktor kecuali apabila 

ditentukan  lain,  harus  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  kontraktor 

dalam kurun waktu 28 hari setelah penerimaan tugas. 

B.  Pendelegasian oleh engineer 
 

Engineer dari waktu ke waktu menugasi dan mendelegasikan kepada para 

asisten dan dapat juga mencabut kembali penugasan dan pendelegasian. 

Para asisten dapat terdiri dari seorang engineer tetap di lapangan(resident 

engineer), dan pengawas independen yang ditunjuk untuk menginspeksi
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dan melaksanakan pengujian peralatan atau bahan. Penugasan, 

pendelegasian, atau pencabutan harus secara tertulis dan tidak berlaku 

hingga tembusan diterima oleh para pihak. 

C.  Instruksi Engineer 
 

Engineer (setiap saat) dapat mengeluarkan kepada kontraktor perintah dan 

tambahan  atau  modifikasi  gambar-gambar  yang  mungkin  diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, sesuai dengan 

kontrak. 

D.  Penggantian Engineer 
 

Apabila pengguna jasa berniat untuk mengganti Engineer, pengguna jasa 

harus dalam waktu tidak kurang dari 21 hari sebelum tanggal penggantian, 

memberitahukan kepada kontraktor nama, alamat, dan pengalaman terkait 

dari Engineer pengganti. 

E.  Penetapan 
 

Engineer   harus   berkonsultasi   dengan   masing-masing   pihak   dalam 

usahanya mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan, 

Engineer harus melakukan penetapan secara adil sesuai kontrak, dengan 

memperhatikan hal-hal yang dianggap terkait. 

 

2.5.2      Persyaratan Umum Kontrak 
 

Penggunaan syarat-syarat umum kontrak akan memberikan kepastian 

mengenai pemuatan ketentuan-ketentuan yang telah disusun secara sistematis, 

adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang lebih baik antara pengguna jasa 

dan penyedia jasa, serta memuat persetujuan secara umum atas kedua pihak 

tersebut. Beberapa syarat-syarat penting: 

 

1)  Defenisi dan interpretasi 
 

2)  Perubahan-perubahan 
 

3)  Pelimpahan kontrak 
 

4)  Jumlah perkiraan 
 

5)  Dokumen kontrak 
 

6)  Perbaikan-perbaikan 
 

7)  Kewajiban-kewajiban umum
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8)  Resiko khusus 
 

9)  Penangguhan pekerjaan 
 

10) Pembebasan dari pelaksanaan 
 

11) Pelaksanaan & keterlambatan 
 

12) Penyelesaian perselisihan 
 

13) Tanggung jawab atas cacat 
 

14) Kesalahan pengguna jasa 
 

 

2.5.3      Persyaratan Khusus Kontrak 
 

Persyaratan khusus kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih 

spesifik yang mengacu pada pasal-pasal persyaratan umum kontrak. Persyaratan 

khusus kontrak memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dan 

sifatnya lebih mengikat dari pada syarat-syarat umum kontrak. Syarat-syarat 

khusus(condition of particular) FIDIC,antara lain: 

 

1)  Defenisi kata/ istilah tertentu 
 

2)  Bahasa dan hukum yang berlaku 
 

3)  Prioritas dokumen 
 

4)  Jaminan pelaksanaan 
 

5)  Bonus penyelesaian 
 

6)  Arbitrase 
 

7)  Kesalahan pengguna jasa/penyedia jasa (putri, 2020) 
 

 

2.5.4  Jenis-jenis kontrak FIDIC 

I. Red book 

Kontrak proyek konstruksi skala besar yang pekerjaan nya bersifat 

keseluruhan atau dimulai dari tahapan perencanaan. Pelaku kontrak yang 

menjadi putusan adalah antara pemilik proyek dengan kontraktor, 

pembiayaan bersifat lump sum. 

 Tanggungjawab  dalam  pembuatan  desain  oleh  pemberi/pemilik 

proyek. 

    Beberapa desain boleh dibuat oleh kontraktor
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 Administrasi   kontrak,supervisinya,dan   sertifikasinya,persetujuan 

progress pekerjaan dan dibayar menurut bill of quantities di dalam 

kontrak. 

II.      Yellow book 
 

Kontrak proyek konstruksi berskala besar yang pekerjaan nya bersifat 

sebagian atau bisa dimulai dari tahap perencanaan. Pelaku kontrak yang 

menjadi putusan adalah pemilik dengan kontraktor dan faktor 

pembiayaannya   bersifat   lump   sum.   edisi   ini   lebih   mengakomodir 

pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur seperti jembatan, terowongan, dan 

fasilitas perairan serta irigasi. 

    Tanggung jawab desain dari kontraktor 
 

    Beberapa desain boleh dibuat oleh pemilik 
 

 Pemilik proyek memberikan draft list untuk kebutuhan/keinginan 

dan kontraktor mendesainnya 

 Administrasi   kontrak,   supervisinya,   dan   sertifikasinya   oleh 

engineer 

 Proses   pembiayaan   biasanya   sesuai   schedule   /bisa   dengan 

pembicaraan. Tidak seperti dalam red book 

III.      Silver book 
 

Kontrak   proyek   EPC/TURNKEY   dipergunakan   dalam   hal   segala 

kewajiban dan tanggungjawab perencanaan dan pelaksanaan proyek akan 

menjadi tanggungjawab kontraktor.skala kontrak merupakan skala besar 

yang pekerjaan nya bersifat perubahan, penggantian, ataupun penambahan. 

Pelaku  kontrak  yang  menjadi  putusan  adalah  antara  pemilik  proyek 

dengan kontraktor. kontraktor melakukan semua rekayasa,pengadaan,dan 

konstruksi EPC dan tidak ada penggunaan engineer oleh pemilik proyek, 

faktor pembiayaan bersifat lump sum 

IV.      Green Book 
 

Syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam buku ini direkomendasikan 

untuk pekerjaan konstruksi dimana nilai pekerjaan nya relatif tidak terlalu 

besar atau skala kecil yang sifatnya berulang-ulang atau durasi singkat,
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Pada kontrak ini desain pekerjaan dibuat oleh pemilik pekerjaan atau dapat 

juga dibuat oleh kontraktor 

namun bentuk ini juga mungkin cocok untuk kontrak yang meliputi 

pekerjaan pembangunan,mekanikal atau listrik.namun demikian pemilihan 

jenis kontrak ini juga tergantung pada tipe pekerjaan dan kondisinya, dapat 

juga diaplikasikan pada kontrak dengan nilai besar. 

V.      Pink Book 
 

Merupakan  amandemen  dari  buku  merah  yang  diterbitkan  pada  tahun 
 

2005, diterbitkan oleh MDB (bank pembangunan multilateral) 

dikembangkan untuk proyek-proyek pembangunan yang di danai oleh 

Bank.digunakan untuk pekerjaan konsruksi dan rekayasa, yang dirancang 

oleh pemilik proyek 

VI.      Gold Book 
 

Dipergunakan dalam hal kontraktor sebagai pelaksana konstruksi akan 

bertindak juga sebagai operator. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan koordinasi antara inovasi, kualitas, dan pelaksanaan nya. 

Buku emas ini mencakup berbagai layanan yang kompleks dan 

dimaksudkan untuk berlanjut melampaui periode 20 tahun dimana para 

pihak berniat untuk memperpanjang kerja sama mereka melalui durasi 

proyek. 

VII.      White Book 
 

Versi  yang  paling  baru,  diterbitkan  pada  tahun  2017  dan  saat  ini 

merupakan salah satu bentuk yang paling banyak digunakan secara 

Internasional. Biasanya dipergunakan dalam hal pemilik pekerjaan 

membutuhkan jasa engineer sebagai project management, administrasi 

dokumen kontrak, serta pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan 

proyek. (kirtley, 2012)
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2.6      Kajian Literatur 
 

Berdasarkan dengan judul skripksi penulis mengenai “ Kontrak Proyek 

Konstruksi  di   Indonesia”  maka  diperlukan  penjelasan-penjelasan   mengenai 

kontrak proyek konstruksi, berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Roby Irawan, Rafi’e, Rianny Pratiwi dari 

Universitas Tanjung Pura Fakultas Teknik Sipil yang berjudul “Studi 

Perbandingan Standar dan Prosedur Dokumen Kontrak FIDIC dengan Standar 

Menteri Pekerjaan Umum”membandingkan secara umum mengenai 2 jenis 

kontrak  diatas  dan  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  kedua  syarat  umum 

kontrak sama-sama mengatur tentang hak pihak pengguna dan penyedia jasa, 

mencantumkan  tanggung  jawab  pengguna  jasa  untuk  membayar  penyedia 

jasa, perbedaan nya terletak pada FIDIC yang menjelaskan lebih lengkap 

mengenai tanggungjawab kedua pihak dan sanksi setelah terjadi pemutusan 

kontrak. FIDIC lebih jelas dalam menentukan tanggungjawab masing-masing 

pihak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto Raharjo Japar dari Universitas 

Airlangga yang berjudul “Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia” 

membahas mengenai prinsip yang digunakan dalam berkontrak konstruksi di 

Indonesia agar terciptanya penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi 

asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, 

keterbukaan, kemitraan, dan keselamatan demi kepentingan 

masyarakat,bangsa,dan Negara. 

3.   Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Ayu Istri Lestari dari fakultas 

teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang berjudul “ Perbandingan 

Kontrak Konstruksi Indonesia dengan Kontrak Konstruksi Internasional” yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistematika penyusunan 

dan penggunaan kontrak dalam negeri dan kontrak golongan asing serta 

perbedaan standart yang dipakai.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.6      Umum 
 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  kajian literatur yang 

mengumpulkan data-data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, 

arsip, majalah, artikel, dan jurnal atau dokumen-dokumen yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai alur penulisan 

yang dilakukan hingga akhir penulisan. 

3.2      Proses Penelitian 
 

MULAI 
 

 
 

STUDI LITERATUR DAN STANDAR YANG BERLAKU 
 
 
 

PENGUMPULAN DATA 
 
 
 
 
 
 

DATA SEKUNDER (STUDI 

PUSTAKA, JURNAL, BUKU,) 

DATA PRIMER (PENYEBARAN 

KUESIONER KEPADA 

RESPONDEN DAN 

PENGUMPULAN DAFTAR 

PROYEK
 
 
 
 
 
 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

SELESAI 
 

 

Gambar 3. 1 Diagram alir
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk permasalahan 

penulisan bagian satu sampai dua dan pendekatan kuantitatif pada permasalahan 

ke tiga dan empat dengan proses penulisan sebagai berikut: 

1.   Tahap pendahuluan 
 

Menjelaskan latar belakang penelitian mengenai topik penulisan, menyusun 

permasalahan penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, maksud penulisan, 

menentukan batasan penulisan, menyusun waktu perencanaan dan anggaran 

biaya 

2.   Studi pustaka 
 

Melakukan studi pustaka yang mendukung landasan berfikir untuk memahami 

permasalahan penulisan. Studi literatur ini di dapatkan dari buku, jurnal, dan 

website yang relevan dengan materi penulisan. 

3.   Pengumpulan data 

a.   Data sekunder 

Proses pengumpulan data melalui kajian dari berbagai sumber yang di 

dapatkan dalam studi pustaka, maupun referensi-referensi yang ada. 

b.   Data primer 
 

Data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  penyebaran  kuesioner 

terhadap responden 

4.   Analisa dan evaluasi data 
 

Mengeolah data sekunder untuk menjawab permasalahan penulisan dan 

menginput data primer untuk dianalisis. Melakukan analisa permasalahan 

secara rinci dan runtut untuk memenuhi tujuan penulisan yang dilakukan. 

5.   Hasil Penelitian 
 

Menyajikan hasil penulisan sesuai hasil pengolahan dan analisa data yang 

didapatkan. Dari hasil penulisan ini, dilakukan penjabaran mengenai kajian 

kontrak  konstruksi  menurut  standar  FIDIC  khususnya  pada  proyek  di 

sumatera utara. Menguraikan perbedaan antara standar dokumen FIDIC dan 

standar  Menteri  pekerjaan  umum,  dan  mendapatkan  evaluasi  mengenai 

filosofi kontrak konstruksi melalui hasil data kuesioner
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6.   Kesimpulan dan Saran 
 

Dari hasil penulisan yang didapatkan, disusun kesimpulan dan rekomendasi 

kajian kontrak konstruksi bagi proyek konstruksi di Indonesia, kemudian 

dilanjutkan dengan saran untuk pengembangan penulisan terkait mungkin 

dilakukan diwaktu mendatang 

3.3       Pengumpulan Data 
 

Penulisan ini mengumpulkan data primer dan sekunder : 
 

1 Data primer terbentuk atas data kuesioner yang dibagikan kepada responden 

yang mampu mendukung resolusi pertanyaan penelitian ini. 

Berikut contoh kuesioner yang dibagikan 
 

 
1.   Jenis kontrak yang digunakan dalam proyek… 

a.   Lump sum 

b.   Unit price contract 

c.   Cost plus contract 

2.   Tanggung jawab seluruh pekerjaan… 

a.   Penyedia jasa 

b.   Pengguna jasa 

3.   Desain proyek… 

a.   Seluruhnya diserahkan pada kontraktor 

b.   Seluruh desain dari pemilik proyek 

c.   Pemilik proyek pembuat desain proyek tetapi apabila ada tambahan 

desain dilakukan oleh kontraktor 

d.   Kontraktor sebagai pembuat desain utama tetapi sebagian desain boleh 

dibuat oleh pemilik 

4.   Bagaimana aspek perhitungan jasa dalam proyek..? 

a.   Biaya tanpa jasa 

b.   Biaya ditambah jasa 

c.   Biaya ditambah jasa pasti 

5.   Skala kontrak proyek… 

a.   Skala besar ( > 100 milyar) 

b.   Skala sedang (10-100 milyar) 

c.   Skala kecil (< 10 milyar) 

6.   Sumber dana proyek… 

a.   Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD)/pemerintah
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b.   Swasta atau personal 

c.   Lainnya……. 

7.   Sistem pembayaran… 

a.   Pembayaran sesudah proyek selesai 

b.   Pembayaran sesuai progress yang dilakukan 

c.   Pembayaran tiap bulan 

8.   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan… 

a.   Tahun Tunggal 

b.   Tahun jamak 

9.   Golongan kontraktor dalam proyek…… 

a.   Golongan besar (gred 6 dan 7, dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan diatas Rp. 10 milyar ) 

b.   Golongan menengah (gred 5, dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

batasan nilai pekerjaan diatas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 10 

milyar) 

c.   Golongan kecil (gred 4,gred 3,gred 2, dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan batasan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1 milyar) 

10. Hukum yang digunakan dalam kontrak… 

a.   Hukum Internasional 

b.   Hukum Indonesia 

11. Pihak manakah yang akan membayar seluruh pajak, bea dan biaya berdasarkan 

kontrak ? 

a.   Kontraktor 

b.   Pengguna jasa 

12. Apakah ada asuransi atau pertanggungan bangunan dalam proyek ? 

a.   Ada 

b.   Tidak ada 

13. Jika ada asuransi, jenis asuransi atau pertanggungan apa yang digunakan dalam 

proyek… 

a.   Contractor all risk (CAR) jangka waktu kontrak konstruksi ditambah 

dengan masa pemiliharan 

b.   Erection all risk (EAR) jangka waktu kontrak pemasangan ditambah 

periode uji coba dan masa pemeliharaan 

c.   Lainnya…. 

14. Jaminan-jaminan apa saja yang ada dalam kontrak? 

a.   Jaminan uang muka 

b.   Jaminan pelaksanaan 

c.   Jaminan perawatan atas cacat
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d.   Jaminan pembayaran 

15. Apa saja jenis keterlambatan yang dicantumkan dalam kontrak ? 

a.   Keterlambatan yang disebabkan kontraktor 

b.   Keterlambatan yang disebabkan alam atau bersifat alamiah 

c.   Keterlambatan yang disebabkan pengguna jasa 

d.   Keterlambatan berlapis (disebabkan oleh pengguna jasa dan penyedia 

jasa ) 

16. Berapa persen uang muka yang diberikan oleh pengguna jasa pada penyedia 

jasa dari nilai proyek yang ada dalam kontrak  ? 

=> 

17. Berapa lama masa pemeliharaan proyek? 

=> 

18. Berapa nilai yang disiapkan untuk masa pemeliharaan ? 

=> 

19. Hukum atau undang-undang apakah yang menjadi acuan kontrak proyek? 

=> 

20. Apabila pekerjaan tidak memungkinkan untuk selesai pada tahun itu sesuai 

dengan kontrak yang diperjanjikan apa yang akan dilakukan oleh kontraktor 

dan apakah hal tersebut akan sampai kepada menteri keuangan ? 

=> 
 

 
 
 
 

2. Data sekunder terbentuk dari rangkuman jurnal, buku, dan standar dalam proses 

studi pustaka. Kedua data tersebut akan diolah untuk merumuskan jawaban 

permasalahan penulisan ini. 

Responden kuesioner yang dipilih adalah orang yang terlibat pada proyek 

konstruksi yang ada di sumatera utara baik kontraktor maupun pengawas. 

Kuesioner digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data dan sebagai 

pembuktian hipotesis. Data pada tugas  akhir ini hanya berdasarkan kuesioner 

yang telah dibagikan. Penulis tidak melihat dan membaca langsung kontrak kerja 

dari setiap proyek yang dituju 

3.4      Pengolahan Data 
 

Setelah melakukan survey dan mendapatkan data-data yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data.
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Pengolahan data bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan analisis data. 

Hasil kuesioner yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Exel 

dengan tujuan untuk merekapitulasi data. 

3.5       Analisis dan Evaluasi Data 
 

Analisis dan evaluasi data dilakukan setelah pengolahan data untuk setiap 

permasalahan telah selesai dilakukan. Berikut adalah uraian metode analisis yang 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di dalam penelitian ini: 

1)  Untuk  menetahui  dokumen  kontrak  konstruksi  yang  digunakan  menurut 

standart FIDIC ,dilakukan pengambilan data menggunakan kuesioner kepada 

responden yang telah ditentukan. Hasilnya kemudian dianalisa. 

2)  Untuk mengetahui hubungan antara standart dokumen kontrak FIDIC dengan 

standar dokumen menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2017 , dilakukan 

pengumpulan  data  melalui  kuesioner  dan  penelusuran  literature  dari  2 

dokumen yang akan diperbandingkan , pada tahap ini peneliti melakukan 

penelusuran studi banding literatur dan mengidentifikasi perbedaan yang 

terdapat pada dua dokumen kontrak tersebut. 

3)  Untuk mengetahui pedoman kontrak konstruksi di Indonesia khususnya untuk 

proyek di sumatera utara dilakukan pengumpulan data menggunakan studi 

literature mengenai kontrak-kontrak proyek sebelumnya yang berlaku di 

Indonesia. 

3.6      Kesimpulan dan Saran 
 

Untuk menghasilkan hasil yang relevan terhadap rumusan masalah 

penelitian, data yang telah diolah dan dianalisisa perlu dirangkai menjadi 

kesimpulan. Pada akhir penelitian, proses penelitian yang telah dijalani perlu 

dievaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian 

dengan memberikan saran atas keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. Hasil 

dari  proses  evaluasi  baik dalam  bentuk  solusi  maupun rekomendasi  disajikan 

sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


