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KA TA PENG ANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahibn 

Dengan menyebut Asma Mu ya Allah Ilahi Rabbi, penulis selesaikan 

skripsi ini. Puji Syukur penulis panjatkan kepada-Mu atas segala hikmah yang 

Engkau berikan hingga selesainya skripsi ini. Penulis sangat yakin, sebesar 

apapun usaha yang penulis lakukan untuk menyelesaikannya kiranya tak akan 

berarti tanpa izin-Mu. 

Tulisan ini hanyalah mengangkat sebagian kecil permasalahan yang 

diselesaikan melalui lembaga Arbitrase. Penulis menyusun sebuah Tugas Akhir 

yang be1judul "Penyelesaian Perselisihan Pada Proyek Konstruksi Oleh 

Lembaga At·bitrase". 

Selama proses penyusunan hingga terselesainya tugas akhir ini, bimbingan 

dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sangat penulis rasakan. Untuk itu 

izinkanlah penulis ucapkan terimakasih terutama kepada : 

1. Bapak lr. Zulkarnain Lubis, MS, selaku Rektor Universitas Medan Area. 

2. Bapak Ir. H. Yusri Nasution, SH, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Medan Area. 

3. Bapak Ir. Irwan, MT, selaku Ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Medan Area. 

4. Ibu Ir. Rio Ritha Sembiring, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

membentu penulis di dalam penyempurnaan dan penyelesaian skripsi ini. 
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5. Ibu Dra. Zuriah Sitorus, MS, ST, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta saran-saran 

yang bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak clan lbu Dosen Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Medan Area. 

7. Bapak Edwin Cahyadi, ST, dan staf PT. Jasa Marga (Persero). 

8. Kakanda Trisnawati, pegawai Tata Usaha Jurusan Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Medan Area. 

9. Ayahanda Yusmar S. dan Ibunda Nurhayati se1ia seluruh adik-adik tercinta, 

dan seluruh keluarga yang tak pernah henti memberikan do'a dan dukungan 

se1ia pengorbanan baik berupa moril maupun materil yang tak ternilai 

harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

l 0. Rekan-rekan mahasiswa Sipil angkatan 93, se1ia rekan-rekan yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya. 

1 1. Ibu Siah, Nenek, Nuri dan keluarga Bapak Zainal, Ibu Ati, terima kasih atas 

pengertian dan do'anya. 

12. Enny, yang tak pemah bosan memberikan dukungan untuk penyelesaian 

skripsi ini. 

13. Seluruh pihak yang sudah banyak membantu, yang tak sempat penuliskan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu penulis mohon ma'af yang sebesar-besamya serta 

mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skeripsi ini. 
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Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua 

pihak dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bennanfaat bagi penulis dan para 

pembaca sekalian. 

A lhamdullillaftirabbil 'alamiin. 

Me dan, J anuari 2000 

Penulis 

( ARIF BUDIMAN) 
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ABS TRAKSI 

Arif Budiman, "Penyelesaian Perselisihan Pada Proyek Konstruksi Oleh 

Lembaga Arbitrase, di bawah bimbingan lr. Rio Ritha Sembiring dan Dra. Zuriah 

Sitorus, MS, ST, sebagai Dosen Pembimbing I dan II. 

Masa pelaksanaan suatu proyek, adalah suatu masa yang penting dalam 

proses pendirian bangunan. Di dalam pelaksanaan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi apakah proses pendirian bangunan itu dapat berlangsung dengan 

lancar atau tidak. 

Dalam suatu pelaksanaan proyek umumnya ketentuan-ketentuan yang 

mengenai pelaksanaan sudah jelas tercantum dalam kontrak atau perjanjian. 

Tetapi sering kali masih terdapat masalah-masalah yang dapat menimbulkan 

kegagalan dalam rencana pendirian bangunan tersebut. 

Timbulnya masalah-masalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai 

macam sebab, diantaranya karena timbulnya perselisihan diantara pihak-pihak 

yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemilik, Ahli, dan Pelaksana sering 

kali terlibat dalam perselisihan disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam 

melihat suatu masalah. Jika masalah yang timbul ini tidak segera diselesaikan, 

maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelancaran pelasanaan pendirian 

bangunan tersebut. Oleh karena itu jika timbul perselisihan dalam suatu 

pelaksanaan harus segera diselesaikan. Suatu penyelesaian yang cepat dan tepat 

hanya dapat dilakukan oleh pihak yang benar-benar menguasai permasalahan itu. 

IV 
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Secm·a umum cara musyawarah lebih diutamakan, bila tidak tercapai kata sepakat, 

dapat ditunj uk pihak ketiga sebagai penengah atau dikenal juga sebagai lembaga 

Arbitrase atau dengan cara lain langsung diserahkan ke pengadilan untuk diputus. 

Cara-cara tersebut masing-masing mempunya1 keuntungan dan kelebihannya. 

Musyawarah adalah cara yang terbaik, tetapi bila tidak dapat tercapai kata 

sepakat, penyelesaian melalui lembaga Arbitrase lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. 

Agar dapat lebih memahami megenai kemungkinan timbulnya perselisihan 

selama tahap konstruksi, cara penyelesaian melalui Arbitrase dan proses hukum 

yang diperlukan, maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peranan Lembaga 

Arbitrase dalam penyelesaian perselelisihan pada proyek konstruksi. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Proses pembangunan sangatlah ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya 

ditentukan oleh hal yang bersifat teknis saja tetapi juga banyak hal lain yang 

mempengaruhi lancar tidaknya proses pembangunan itu. Masa pelaksanaan 

adalah suatu masa yang sangat penting dalam proses pembangunan dimana dalam 

masa itu senua yang telah direncanakan harus dapat dikerjakan sesuai dengan 

rencana, baik soal mutu maupun lamanya waktu pelaksanaan. 

Didalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan, umumnya didasari oleh 

suatu bentuk perjanjian atau kontrak. Dimana didalam kontrak atau perjanjian 

tersebut tennuat segala yang menjadi pedoman selama pelaksanaan. Dengan 

adanya pedoman tersebut diharapkan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar 

dan baik. Tetapi sering kah timbul perselisihan akibat perbedaan pandangan 

dalam melihat suatu pennasalahan, baik yang sifatnya teknis maupun yang 

sifatnya non-teknis. Hal tersebut sangat tidak diharapkan, karena dengan 

timbulnya suatu perselisihan dapat mempengaruhi kelancaran proses 

pembangunan. Oleh karena itu jika timbul perselisihan harus segera diselesaikan. 

Didalam kontrak atau perjanjian itu sendiri biasanya sudah dicantumkan suatu 

bagian yang menetapkan ketentuan-ketentuan bila sampai timbul perselisihan. 

Sudah terdapat suatu klausula mengena1 penyelesaian perselisihan. Banyak 

1 
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penyelesaian yang ditentukan umumnya diutamakan dengan cara musyawarah, 

bila tidak didapat kata sepakat dapat ditempuh dengan cara lain. Salah satunya 

adalah diserahkannya penyelesaian perselisihan tersebut kesuatu Dewan/Badan 

bitrase disamping dapat pula penyelesaian perselisihan diserahkan 

-epengadilan. 

Penyelesaian tersebut 
. . 

masmg-masmg mempunya1 kelebihan dan 

ekurangannya . Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan terdorong untuk lebih 

emahami proses hukum yang diper 1.ukan dalam kegiatan pembangunan maka 

ibahas suatu "PENYELESAJAN PERSELISIHAN PADA PROYEK 

KONSTRUKSl OLE1J LEHBAGA ARBITRASE'·'. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Masalah perselisihan yang terjadi dalam suatu perJanJian atau kontrak 

dapat terjadi dalam berbagai jenis kontrak afau perjanjian yang dilakukan didalam 

negeri ataupun diluar negeri. Didalam skripsi ini hanya akan dibahas mengenai 

perselisihan selama tahap konstruksi yang didasari kontrak di dalam negeri. 

1.3 Metoda Pembahasan 

Metoda yang dipergunakan dalam penyusunan dan pembahasan sekripsi 

ini adalah studi kepustakaan dan studi bahan-bahan yang berkaitan dengan materi 

permasalahan dalam skripsi ini . 
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PCRATURAN HUKUM /\CARA P.ERDATA, 
. . 

(Rq;!crncnt op de Durgcrlijkc Rcchlsvordcrillg, disingk:.t R.V.) 

ANEKA ACARA 

I3AI3 PERT NvfA 

Putus� \v:J.sit 

I3ag1� pcrt.:un::t 

Pcrsccuju:m pc r\vas i t.:ln d� pcnpgb.t..:t.n p::tn. \v::tsit 

Pas:U 615 

(l). Ada.b.h d.ipcrkcnankan kcpada siapa saja, yang tc:-I.ibat 
d:1.b.m suatu scngkc ta yang" mcngcnai hJ.k-h:J..k. yang bcr.J.d:l d:Jl:un 
kckua.s:J.:mnyJ. untuk mclcpask:mnya, W1tuk mcnycr::1.hk:m pcmu
tusJJl,scngkcta tcrscbut kcpada scoran� J.t.:!u b c bcrap J. or:::.ng wuiL 

(2). Scmu;:J. orang y�g d�ng:m kckua.sJ..J.I1 h�l.zim. tcb.h dimgk::1.t 
dJ.hm scsuJ.tu tugJ.:S-jabatJ.?, atau _.Yang bcrdJ.:SJ.rkJ.n kctcntuJ..n
!:ctc!::u:-.:1 !(jt:!b UndJ.ng-und:l!1g Hukum Pc:-d:-.tJ. :J.tJ.u NtJ.b Un-

- ··d:ult;·Ul1U:!l1!; f·Iukum D:I£:lllg, unluk mcns:�cbk:ln SU:ltU pc:-cl.::rn:U
J.ll :lt:J.u mcnju:l.l b:J.r::mg, mcmcduk;::n ku.:u::t d:ui h�im, tid:J.k 

dipcrkcn:mkin dJl::un jabJ.t:i.n tcrscbut mc1iyc:-J.hk:L'1 pcmutusan 

scngkctJ.-scngkcu kcp::1.dJ. wastt, t:u1pa tcla.h· mc1Hhp:1t ku:r.sa 
scpcrti i cu. 

(3). DJJ1k::1.!1 ::J.dJlJJ1 dipcr.kcn:mk:u1 mcn�ikJ.tk:l!1 cliri sJ.r.u SJ.mJ. 

b.in, untuk mcnycr:J..hk.J.Il ScngkctJ.·SCnf;kCll y:mg mungkin U m bu{ 

di kcmudi� lun, kcpJ.d:. pcmutus::J.n scor:tns :lt:lu bcbcr:�pJ. or.:w�; 
\V:1Slt. 

---

' 

--- - -- �- --- --- -
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l':u�l G 1 G 

Ti dakb.h c.i.i pc rkcn:v1k:m, .::t t:J.S J.JlOm:ul kcb:1t:U:1r1, u n tu k mcng:.tc.l:..t· 
kJ.Jl su:J..tu pcrsctuju;m pcnva.sit::tn mcngcnJ.i pcnghib:J..hJ.n at:J.u 
pcnghib�Hnsiat;:m n::tfkah; mcngcn:U pcrccrai:tn :J.l::tu pcrpis�h:w 
c.la.ri mcj J d;:m lcmpat t idur inta.r:t su:1mi d;:m is tcri ; mcngcnai 
kcduclukJ.n hukum scscor;:mg, :J.taupun mcngcn:U la.in-lain scnskcta 
tcn tan g mana olch kctcnlua.�·kctcrituan· unda.ng-un�ang tid:::tk 
.dipcrbolchkan mcngadakan sua.tu pcrdam:Ua.n. · 

Pasa.l G I 7 

(1). Dcng:111 k ckccu J. l ian scbaga.iman:J. lcrmuat da.lam kctcncuan, 

pa..sal 34, m::ka si:1pa S;tja y:1ng dipcrbolchk:m mc:-tjadi sconng 

jurukua.sa, JUgJ. dipcrbolchkin untuk diJ.ngka} scb agJ.i scor.l.Ilg 
wastl 

(2). · Oa.ri kctc� tuJ.n . i�i dikccualik:J..n w:mtta dan :w::tk. yang 
bc lum dcwa.sa_ 
(Pa�::tl 34 Pcraturan Hukum Aca.ra P crdata mcb .. r.tng para hak.:·m, 
para jahsa dan para panitera Pcng:J.dilan untuk mcnjadi juruku2.5J. 
dan wasit). 

l':J.s;ti G 1 S 

( 1).. . Pcrsctujua.n pcnvasit:m ha.-us diadJ.k.an scc;:u-a tcrtuli s d:m 
clitandat::mgani olch kcduJ. p i h2.. k ; jikJ. pa.r:t pih:1k tid� m:unpu 

· mcn::tndat::tngan i, m::t.k::t pcrsc ruj uJ.n h2.rus 'dibu J.t di muk::J. scor':l.ns 
no t:u-ls. : 

(2). Pcrsctujuan il:uus mcmu::tt m:!.S;Jah }":tllg mcnj =tdi scnskct::t. 
na.InJ.·nJ.m::i. c.lan tcmp:1.t-tcmpat tingga.l p:tra pih:tk, dan jug:t na.rru

n:tllu SCrtJ. tcmp:ll·lcmp:tt tincgaJ \\":1Sit :1l:lll p:-tr:l \\"J.Sit, }":111£ sclJ.
Ju hJ.rus (bhm jun:bh ganjil. 

( 3 ) . S c m u :1 a l J..S ;\.n c.u n J.J1 k c b J. l :.1..b n . . 

'· . 

l':1s:J G I 9 

Apabil:t, d:Uam lui sc p c rti y;u1g ditcr:1.ngkJ.:1 dahm :J..)':J.t kctis:t dJ.ri 

-. 

-- -- - - ---
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t:IntJ;l funnJ.ii;J.s-rvrrnJ.!it:tS lcbih bnjut, scjJk pcrint�h :It:J.u pcng
:1 l \l r; l n 1 l u cJ i b c :- i l :1 h u b n k c p :1 d J. p JS :1 p i kdz _ 

PJ.s:J 6 28 

( 1 ) .  Apabil:.!. pcrlu diadaka.n pcmcri.ksl.J.Il kchikirnm tcnt.J..ng 
kcJsli� atJ.u kcp:tlsuJ.Jl surat-surat, atau apabila. scca.n. t.iba.-tiba. 
timbul suatu ?crsclisihin mcngcna.i suatu pcristiwa yJ..ng bc

_
rsifat 

pi?ana, mak2. p:u-:t wasit akan mcmp crs ihk a.n para piha.k. untuk 
mcncmpuh jalz....1 hukum kcpad a pcngadih.n biasJ... 

(2). Odlam nal yang dcmikia.n, jan:;kawa..ktu-jangb.v,ra..kru ikan. 
muh.i · bcrjd12....1 lar,i · mub.l pa.da hari putusan pcngadihn y�g 
d.il.Jcrikan tcn:mg insidcn tcrscbu t , mcmpcrolch kckuatm hukum 
YJ.fl£ lCtJ.p. 

Pasal 6 29 

( 1 ). Kc ten tL:an ayat-a yat da.ri pa.sal yang 12Ju bcrlaku juga. d:!la..m 

_hal pJ..n. wa.s i: tcb.h m cmb c rikan pu tusan mcngcn.U ru:a.tu in.'>idcn 
atau dala.rn h2...! ;-:1crcka mcmbcrik:m suJ.tu putusan scla.. 

(2). O:Uam �a.J yang tcrakhir, mcrcb. bahk:m Jipcrkcna.nk�.n 
u ntuk mcmpc:-p:mjang jangka. wa.ktu yang tcbh ditctapk:a..n bcr
hubu�gan dcngan pu_t�san a.khir yang akan �crcb. bcrika.n.. 

Pz.s:U 630 

( l). Apabila parz w<�.sit tcl2.h mcmcrintahkan didcngzmya saksi
saksi, lc tapi sjksi-saksi ini tidak mcnghadap sccara rukarcb. <�.tau 

mcnolak mc:-:;2.ngkat sumpah 'atau mcmbcrik:w kctcra.nsan,
.
m:tk� 

pih:tk y=-<ng p:::ing bcrkcpcntin�an h:1rus mcng:1jukan pcn11ohon:m 
kcpacJ� flcng::::::iL:m Ncgcri _y::mg dalam dacra.h hukumnya pcrintJ.h 
pcnclcng;u;:m s2.k:si-saksi tcrscbut tcla h dikcluarb.n, dcng;vo pc:-· 
mohon:tn SU?::!.)'J pcngadibn itu mcns:t.ngk:�,t" SCllfJ.n� h::Jzim "y:u-1£ 
clibcrib.n tug:::s khusus ·untu� mc!Jkuk::�n pcn d cng ;u-J.n saksi-s:.ksi 
lcrscbut clc:l_s.!:l cara yang l:n.im bcrbku oJ.L:un pcrk:lra-pcrkJ.rJ. 
biasa eli muk:1 ?cnsa Jilan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




