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BAB III  

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

I . HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum PT. PLN Ditribusi Jawa Tengah & DIY: 

Visi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah 

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan 

Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”. Sedangkan Misi PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah:23  

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham; 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat; 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi; 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

Gambaran Umum PT. Duta Sinar Abadi: 

PT. Duta Sinar Abadi sebuah perusahaan konstruksi yang berintegritas dalam 

bidang pekerjaan elektrikal, mekanikal, instalasi listrk, supplier, perdagangan 

umum & biro jasa. Berkedudukan di Jalan MT. Haryono 730 Semarang. PT. Duta 

Sinar Abadi juga terdaftar dalam AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan 

Mekanikal Indonesia) yang dipimpin oleh Bapak Ichwan Pratikno.24 

                                                        
23 http://eprints.undip.ac.id/60529/2/BAB_II.pdf, diakses pada 22 Oktober 2019, pukul 16.00 WIB. 
24 Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi 
pada tanggal 22 Oktober 2019. 
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A. Bentuk, Isi, dan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan, Pemasangan dan 

Peningkatan Jaringan Listrik antara PT. PLN dan Penyedia Barang/Jasa 

PT. Duta Sinar Abadi adalah peserta yang lolos sebagai pemenang 

lelang yang ditetapkan oleh panitia lelang (Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa Nomor 037/14/Lisdes/2011 tanggal 9 Mei 2011). Sebagai 

pemenang lelang, maka pada tanggal 18 Mei 2011 dibentuklah Surat 

Perjanjian Nomor: 07.SPP/14/2911 antara Perusahaan Listrik Negara dengan 

PT. Duta Sinar Abadi tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan 

Listrik Perdesaan dan Peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT. PLN 

(Persero) UPJ Majenang Paket-8. Menurut keterangan Bapak Ichwan 

Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi menyatakan bahwa: 

pihaknya dalam hal ini sebagai penyedia barang/jasa dalam mengadakan 

perjanjian dengan PT. PLN tidak diadakan perundingan untuk membuat 

perumusan surat perjanjian tersebut. PT. Duta Sinar Abadi hanya diminta 

untuk menandatangani surat perjanjian itu.25 

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa kontrak 

tersebut merupakan jenis kontrak baku, yang di mana ciri dari kotrak tersebut 

tidak terdapat “kebebasan kontrak”, syarat-syarat yang ditentukan di dalam 

kontrak itu tidak didasarkan kehendak kedua belah pihak, karena kontrak 

tersebut sudah disediakan oleh pihak PT. PLN (dalam hal semua isi pasal-

pasal yang tercantum dalam kontrak) sedangkan pihak PT. Duta Sinar Abadi 

hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik, dan juga pihak PT. Duta 

                                                        
25 Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi 
pada tanggal 22 Oktober 2019. 
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Sinar Abadi hanya dapat menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut. 

Di dalam pembuatan perjanjian baku tersebut, PT. PLN mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan penyedia barang/jasa karena 

PT. PLN dalam hal ini sebagai pemberi kerja. Adanya kontrak baku dalam 

perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN diperlukan karena melibatkan 

kontrak dalam jumlah yang banyak yang sangat memerlukan standardisasi 

terhadap kontrak tersebut. Adanya kontrak baku tersebut sangat diperlukan 

untuk mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan oleh PT. PLN.  

Yang menjadi persoalan adalah manakala kontrak baku tersebut 

mengandung unsur-unsur yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga 

apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh 

rasa keadilan dalam masyarakat.26 Menurut hemat penulis dalam perjanjian 

pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN 

dengan PT. Duta Sinar Abadi terdapat ketidakadilan yang ditimbulkan antara 

lain: 

a. Biaya pajak dan bea materai menjadi tanggung jawab penyedia 

barang/jasa, dalam hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab kedua 

belah pihak mengingat kontrak tersebut diperjanjikan (mengikat) oleh PT. 

PLN dan penyedia barang/jasa (Pasal 22); 

b. Perihal harga borongan di mana pihak kedua (penyedia barang/jasa) tidak 

berhak menuntut tambahan biaya apapun/klaim kepada pihak pertama (PT. 

                                                        
26Munir Fuady, Op.cit, hal. 79. 
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PLN) atas terjadinya kenaikan harga barang/jasa yang berhubungan 

dengan pekerjaan ini. (Pasal 3 ayat (2)). 

Dalam surat perjanjian pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan 

peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dan PT. Duta Sinar Abadi, pihak 

pertama (PT. PLN) diwakilkan oleh Bapak M. Gindarno selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Tengah & DIY dan 

pihak kedua (PT. Duta Sinar Abadi) diwakilkan Ichwan Pratikno selaku 

Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi. Kedua belah pihak sepakat membuat 

perjanjian bersama dalam rangka melaksanakan pekerjaan, sebagai 

pelaksanaan hasil pelelangan dengan berita acara No. 32.BA/POKJA/2011 

tanggal 28 April 2011. Perjanjian PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi 

menggunakan perjanjian pengadaan barang/jasa (pemborongan).  

Isi perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi adalah 

melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan listrik 

perdesaan dan peningkatan JTM 1-3 Phasa di Wilayah Kerja PT. PLN 

(Persero) UPJ Majenang Paket-8 (Pasal 1); pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh PT. Duta Sinar Abadi meliputi: pekerjaan pengadaan 

semua material Distribusi Utama dan accessories/hardware yang diperlukan 

untuk pembangunan jaringan listrik perdesaan, pekerjaan pemasangan Gardu 

Distribusi (GD) berupa Traffo CSP 1 Phasa 50 kVA sebanyak 15 unit, 

pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) berupa JTM 1 

phasa sepanjang 11,600 Kms dan JTM 1-3 phasa sepanjang 4,468 Kms, 

pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) berupa JTR UB dan 
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Only sepanjang 14,421 Kms. (Pasal 2); nilai perjanjian untuk pekerjaan 

pengadaan barang/jasa (pemborongan) ditetapkan sebesar Rp 

4.122.526.100,00 (Empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua 

puluh enam ribu seratus rupiah) termasuk ppn dan pihak kedua tidak berhak 

menuntut/mengklaim tambahan biaya apapun kepada pihak pertama atas 

terjadinya kenaikan harga barang/jasa berhubungan dengan pekerjaan ini, 

kecuali apabila ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang eskalasi 

harga (Pasal 3); pembayaran nilai perjanjian dilakukan melalui Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, dan dibebankan 

pada Dana APBN DIPA Tahun Anggaran 2011 Listrik Perdesaan Jawa 

Tengah dan DIY dan cara pembayaran terdiri dari: pembayaran uang muka 

dan angsuran pembayaran (pembayaran pengadaan Material Distribusi Utama 

dan pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan) dilakukan dengan cara 

transfer bank Mandiri ke alamat nomor rekening 135.019.5000011 atas nama 

PT. Duta Sinar Abadi (Pasal 4); untuk menjamin dapat terlaksananya 

pekerjaan maka pihak kedua diwajibkan menyerahkan jaminan uang muka 

berupa Surat Jaminan Bank sebesar 5% dari nilai perjanjian (Pasal 5); 

pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian ini, surat 

penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari pihak pertama No. 

037/14/Lisdes/2011 tanggal 9 Mei 2011, surat penawaran No. 

78/DSA/ADM/IV/2011 tanggal 12 April 2011, dokumen pengadaan No. 

08.DP/POKJA/2011 tanggal 21 Maret 2011, hasil rapat, perintah tertulis dari 

pengawas lapangan, direksi pekerja atau kuasa pengguna anggara, dan 
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pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh pihak kedua (Pasal 6); jangka 

waktu pelaksanaan pekerjaan seluruhnya adalah 165 (seratus enam puluh 

lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang ditetapkan Surat 

Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan perjanjian (Pasal 7); 

masa pemeliharan untuk pekerjaan ini ditetapkan enam bulan setelah serah 

terima pertama pekerjaan dilakukan (Pasal 8); penyerahan hasil pekerjaan 

diatur menjadi dua tahap yaitu penyerahan pertama dan penyerahan kedua 

(Pasal 9); pihak kedua harus menunjuk penanggung jawab pelaksana yang 

cakap untuk memipin pelaksanaan pekerjaan dan harus berada di tempat 

pekerjaan (Pasal 10); pihak kedua diwajibkan menyediakan tenaga kerja 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (Pasal 11); pihak kedua diwajibkan 

membuat buku harian dan mengajukan laporan mingguan yaitu laporan 

kemajuan fisik kepada pihak pertama dengan tepat waktu (Pasal 12); pada 

awal pekerjaan pihak kedua harus melapor kepada direksi pekerjaan dan 

pengawas lapangan, selanjutnya dalam pekerjaan sehari-hari pihak kedua 

berkoordinasi dan dalam pengawasan pengawas lapangan/direksi pekerjaan 

(Pasal 13); jenis perjanjian ini adalah perjanjian harga satuan dan apabila ada 

pekerjaan tambah/kurang akibat pengukuran/pemeriksaan akhir dalam 

amandemen dan besarnya biaya kerja tambah tidak lebih dari 10% dari nilai 

perjanjian dan masih di bawah pagu anggaran (Pasal 14); amandemen akan 

dilakukan dalam perjanjian karena hal-hal: hasil pengukuran/pemeriksaan 

akhir, adanya perubahan desain atau perubahan lingkup pekerjaan, adanya 
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perubahan lokasi, adanya perubahan pasal-pasal perjanjian, adanya 

perpanjangan waktu yang disebabkan force majeure, dan hal-hal yang di luar 

kewenangan pihak kedua (Pasal 15); pihak kedua harus bertanggung jawab 

untuk menjaga keselamatan para karyawan, menjaga keamanan instalasi, 

melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, dan 

hal-hal yang telah ditentukan dalam syarat-syarat pekerjaan (Pasal 16);  

mengenai denda dang anti rugi yang disebabkan oleh kedua belah pelah 

berupa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pihak kedua, dan 

keterlambatan pihak pertama dalam melakukan pembayaran pekerjaan kepada 

pihak kedua (Pasal 17); apabila perselisihan terjadi maka diselesaikan dengan 

dua cara yaitu: musyawarah  atau pengadilan (Pasal 18); perjanjian berlaku 

dan mengikat setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua bela pihak 

serta masa berlakunya surat perjanjian dianggap berakhir apabila pihak kedua 

menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya kepada pihak pertama dan pihak 

pertama telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran hasil pekerjaan 

kepada pihak kedua (Pasal 19); penghentian dan pemutusan surat perjanjian 

yang disebabkan oleh kedua belah pihak (Pasal 20); lampiran-lampiran 

perjanjian merupakan dokumen dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 21); semua pajak dan bea 

material yang berhubungan dengan perjanjian termasuk dalam nilai perjanjian 

menjadi tanggung jawab pihak kedua (Pasal 22); pihak kedua diwajibkan 

untuk mengasuransikan semua karyawan dan tenaga kerjanya yang 

bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menyerahkan bukti 
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kepada pihak pertama (Pasal 23); segala sesuatu yang belum diatur dalam 

perjanjian akan diatur dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian, demikian perjanjian pekerjaan antara PT. PLN 

dengan PT. Duta Sinar Abadi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dengan materai secukupnya dalam 6 rangkap yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sama: satu rangkap untuk pihak kedua, lima rangkap untuk pihak 

pertama (Pasal 24). 

Dalam pelaksanaan perjanjian PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi, 

tidaklah semua isi pasal-pasal yang tercantum dalam surat perjanjian berjalan 

dengan tanpa adanya masalah. Pihak penyedia barang/jasa mengalami  

masalah  yaitu: perubahan harga material yang bukan kebijaksanaan 

pemerintah di bidang keungan, di mana telah dijelaskan pada surat perjanjian 

Pasal 3 ayat (2): pihak kedua tidak berhak menuntut/mengklaim tambahan 

biaya apapun kepada pihak pertama atas terjadinya kenaikan harga 

barang/jasa berhubungan dengan pekerjaan ini, kecuali apabila ada Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang eskalasi harga; selanjutnya masalah 

pembayaran yang diberikan oleh PLN terlambat diberikan kepada penyedia 

barang/jasa.27 

B. Masalah/Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan 

Perjanjian Pengadaan, Pemasangan dan Peningkatan Jaringan Listrik  

Adanya persetujuan dalam suatu perjanjian yang terjadi diantara 

kedua belah pihak mengakibatkan perjanjian mempunyai kekuatan hukum 
                                                        
27 Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi 
pada tanggal 22 Oktober 2019. 
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yang mengikat antara keduanya. Dengan kata lain penyedia barang/jasa 

haruslah mematuhi klausula yang terdapat pada isi perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik tersebut, juga berlaku sebaliknya 

yaitu PT. PLN juga harus mematuhi klausula yang terdapat pada isi perjanjian 

pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik tersebut. Berkaitan 

dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik, hal-hal yang sudah diatur kedua belah pihak tidak senantiasa 

berjalan baik. terdapat berbagai masalah/hambatan-hambatan yang timbul 

selama pelaksanaan perjanjian itu. Masalah/hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan 

listrik adalah sebagai berikut: 

1. Masalah harga material yang naik setelah terjadinya penandatanganan 

kontrak 

Adanya masalah di mana terjadi fluktuasi harga material secara 

tiba-tiba mengakibatkan pihak penyedia barang/jasa terjadi kerugian 

dikarenakan pihak penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan serta merta 

mengajukan perubahan harga setelah terjadi penandatangan kontrak 

dengan kata lain jika terjadi fluktuasi harga maka hal itu sudah menjadi 

resiko penyedia barang/jasa, dengan adanya perjanjian maka, penyedia 

barang/jasa harus berkomitmen akan pekerjaanya, terlebih di dalam surat 

perjanjian terdapat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: 

pihak kedua tidak berhak menuntut/mengklaim tambahan biaya apapun 

kepada pihak pertama atas terjadinya kenaikan harga barang/jasa 
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berhubungan dengan pekerjaan ini, kecuali apabila ada peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang eskalasi harga. 

2. Masalah pembayaran oleh PT. PLN terlambat diberikan kepada penyedia 

barang/jasa 

Masalah dalam hal penundaan pembayaran oleh PT. PLN kepada 

penyedia barang/jasa mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan 

penyedia barang/jasa merugi. Dalam menyediakan modal pembiayaan 

pekerjaanya, pihak penyedia barang/jasa meminjam dana modal yang 

berasal dari bank,  apabila PT. PLN terlambat melakukan pembayaran 

pekerjaan  kepada penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa akan 

mengalami kerugian karena terlambat membayar bunga pinjaman dari 

bank yang telah dipinjamnya yang terus menumpuk. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masalah/hambatan-hambatan 

sering terjadi yang disebabkan dari pihak PT. PLN. Hal tersebut 

dikarenakan adanya kekuatan ekonomis yang dimiliki oleh pihak PT. 

PLN, adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomis terletak pada 

“kekuatan menawar yang tidak sebanding” yang tidak dapat dihindari 

oleh pihak lawan yang secara ekonominya lebih berkuasa yang 

memberinya keuntungan yang tidak seimbang.  
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C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Pengadaan, Pemasangan dan Peningkatan Jaringan Listrik 

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik tidak selalu berjalan dengan mulus, sengketa dapat terjadi 

antara kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik berlangsung. Berdasarkan surat 

perjanjian nomor: 07.SPP/14/2011 antara PT. PLN dan PT. Duta Sinar Abadi 

Pasal 18 tentang perselisihan:  

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan paham didalam pelaksanaan 
perjanjian, maka akan diselesaikan sebagai berikut: 
1. Pada tingkat pertama dengan musyawarah antara pihak pertama dan 

pihak kedua; 
2. Bilamana ada tingkat pertama tidak tercapai persetujuan, maka kedua 

belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 
Semarang. 
 

. Hasil penelitian penulis, jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, 

pihak PT. PLN dan pihak penyedia barang/jasa berusaha untuk terlebih dahulu 

menyelesaikannya secara musyawarah saja tidak perlu sampai ke pengadilan.28 

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak PT. PLN di mana jika dalam 

pelaksanaan perjanjian terdapat masalah, penyelesaian masalah dilakukan 

hanya sebatas pada musyawarah.29 

Masalah yang terjadi seperti harga material naik; masalah pembayaran 

yang diberikan oleh PT. PLN terlambat diberikan kepada pemborong akan 

dilaporkan oleh penyedia barang/jasa kepada pihak PT. PLN Distribusi Jateng, 

                                                        
28 Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi 
pada tanggal 22 Oktober 2019. 
29 Hasil Wawancara dengan Bapak Aero selaku Staff Konstruksi PLN pada tanggal 31 Januari 
2019. 
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selanjutnya PT. PLN Distribusi Jateng akan meneruskan masalah tersebut 

kepada PT. PLN Pusat yang berada di Jakarta. PT. PLN Pusat dalam 

memeriksa masalah-masalah tersebut akan meminta berkas-berkas penunjang 

pekerjaan seperti berita acara dan laporan kemajuan pekerjaan serta memanggil 

direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaan selaku peninjau lapangan, lalu akan 

di periksa sesuai fakta yang ada berada dilapangan. Setelah PT. PLN Pusat 

memeriksa masalah tersebut, hasil keputusan sengketa akan langsung 

diinformasikan kepada pihak penyedia barang/jasa. Jadi kesimpulannya, semua 

masalah yang terjadi di lapangan akan langsung ditangani oleh PT. PLN Pusat, 

dikarenakan semua pembayaran dilakukan oleh PT. PLN Pusat.30 

II. PEMBAHASAN 

A. Bentuk, Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan, Pemasangan dan 

Peningkatan Jaringan Listrik antara PT. PLN dan Penyedia 

Barang/Jasa 

Perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi merupakan 

pekerjaan pelaksanaan konstruksi, di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Pasal 1 ayat 12 menerangkan: layanan pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi merupakan jasa pengadaan barang/jasa yang perencanaan teknis 

dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Komitmen sesuai penugasan Kuasa 

Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaanya diawasi oleh Pejabat 
                                                        
30 Hasil Wawancara dengan Bapak Aero selaku Staff Konstruksi PLN pada tanggal 31 Januari 
2019. 
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Pembuat Komitmen. Sehingga jelas jika perjanjian yang digunakan adalah 

perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik. 

Perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik tergolong 

dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 

1601 huruf b KUHPerdata, ialah: “pihak yang satu si penyedia barang/jasa 

mengikatkan diri dengan pihak lain (si pemberi tugas) untuk menghasilkan 

pekerjaan tertentu dengan harga tertentu”. Dilihat dari obyeknya, perjanjian 

pengadaan barang/jasa (pemborongan) mirip dengan perjanjian lain, yaitu 

perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama 

menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan 

pekerjaan bagi pihak yang lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya 

adalah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan/kekuasaan 

antara buruh dan majikan, pada perjanjian pengadaan barang/jasa 

(pemborongan) dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam 

itu, melainkan melaksanakan pekerjaan tugasnya secara mandiri. Sedangkan 

perbedaannya dengan perjanjian melakukan jasa adalah bahwa pada 

perjanjian untuk melakukan jasa pembayaran dilakukan dengan imbalan 

pembayaran upah yang tidak dipersetujukan lebih dahulu antara para pihak, 

melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak, sedangkan perjanjian 

pengadaan barang/jasa (pemborongan) dan perjanjian kerja pembayarannya 

dipersetujukan sebelumnya antara para pihak, dalam kasus ini terjadi 

persetujuan pembayaran antara PT. PLN dan PT. Duta Sinar Abadi yang 
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tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik. 

Ketentuan dalam KUHPerdata yang menyangkut perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan, khususnya mengenai pengadaan barang/jasa 

(pemborongan) hanya memuat beberapa ketentuan saja mengenai hak-hak 

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa 

(pemborongan), maka dari itu berlaku Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

untuk mengatur mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan 

pengadaan barang/jasa.  

Perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan pekerjaan 

jaringan listrik antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi merupakan 

perjanjian standar (kontrak baku) hal ini diketahui bahwa PT. Duta Sinar 

Abadi dalam mengadakan perjanjian dengan PT. PLN tidak diadakan 

perundingan untuk membuat perumusan surat perjanjian, di mana PT. Duta 

Sinar Abadi hanya diminta untuk menandatangani surat perjanjian itu.31 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65 ayat (1) menyebutkan: Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

Penjelasannya adalah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini 

                                                        
31 Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Pratikno selaku Direktur Utama PT. Duta Sinar Abadi 
pada tanggal 22 Oktober 2019. 
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PT. PLN yang menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Surat 

Perjanjian) sehingga tampak jelas bahwa perjanjian pengadaan, pemasangan 

dan peningkatan jaringan listrik yang digunakan antara PT. PLN dengan PT. 

Duta Sinar Abadi memenuhi unsur kontrak baku sehingga dapat dikatakan 

bentuk perjanjiannya adalah kontrak baku. 

Kontrak baku hanya disusun secara sepihak dalam hal ini adalah PT. 

PLN, yang kemudian dituangkan dalam suatu formulir-formulir tertentu. 

Tujuan pemberi pekerjaan (PT. PLN) menggunakan perjanjian standar/baku 

adalah untuk menghemat waktu dan juga untuk menerapkan keseragaman 

peraturan terhadap semua calon penyedia barang/jasa (semua calon penyedia 

barang/jasa diperlakukan sama). Hal ini selaras dengan pertimbangan huruf b 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang menjelaskan: 

Bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi 
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan 
efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang 
penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman 
dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 
Akan tetapi kontrak baku juga memiliki sisi negatif yaitu menempatkan 

penyedia barang/jasa dalam posisi yang lemah, hal ini dikarenakan yang 

membuat & menentukan isi perjanjian adalah PT. PLN, di mana PT. PLN 

dalam menentukan isi perjanjian tentu telah memiliki banyak pemahaman dan 

pengalaman mengenai hukum beserta celah-celah hukumnya yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan PT. PLN. Jika dalam hal penyedia 

barang/jasa tidak berkenan dengan isi yang terdapat dalam perjanjianya, maka 
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penyedia barang/jasa berhak menolak penawarannya. Dengan menolak 

penawaran tersebut, berarti penyedia barang/jasa tidak setuju dengan 

perjanjiannya (take it or leave it). 

Mengenai bentuk perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik tersebut di atas dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain 

berguna bagi kepentingan pembuktian juga karena perjanjian pengadaan, 

pemasangan dan peningkatan jaringan listrik tergolong perjanjian yang 

mengadung resiko/bahaya yang menyangkut keselamatan dan tertib 

bangunan. Asser Rutten mengatakan bahwa:  

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada 
isi dan apa yang ditandanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan 
tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan 
membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui 
dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin 
seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.32 

 
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Budiono Kusumohamidjojo, ciri 

utama kontrak adalah bahwa dia merupakan suatu tulisan yang memuat 

perjanjian dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) 

kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut demikian secara tegas 

membedakan sebuah kontrak dari suatu pernyataan sepihak.33 Kontrak dalam 

bentuk tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum tentang isi 

perjanjian yang mengikat para pihak, karena didalam kontrak tersebut paling 

                                                        
32 http://www.scribd.com/doc/210752543/Slide-Hukum-Perikatan, diakses pada 17 Juli 2019, 
pukul 22.37 WIB. 
33 Budiono Kusumohamidjojo, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, hal. 26. 
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tidak berisi para pihak, waktu dan tempat dibuatnya kontrak, berlakunya dan 

berakhirnya isi kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan cara 

penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak. Suatu kontrak agar dapat 

dijadikan alat bukti, kontrak tersebut haruslah dibuat secara sadar untuk dapat 

dijadikan alat bukti bahwa telah terjadinya hubungan hukum dan 

ditandatangani kedua belah pihak. 

Dilihat dari hubungan hukum kedua belah pihak dalam perjanjian 

pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN 

dengan PT. Duta Sinar Abadi adalah hubungan hukum keperdataan, sehingga 

seharusnya mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Namun dalam hal 

penyusunan perjanjian, menyimpulkan kedudukan pihak penyedia barang/jasa 

lebih lemah dari pihak pemberi kerja, hal itu karena perjanjian tersebut dibuat 

oleh pihak pemberi kerja saja (hakikat kontrak baku). 

Dalam hal isi perjanjian yang dibuat oleh PT. PLN untuk melakukan 

perjanjian dengan PT. Duta Sinar Abadi sudah sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan: 

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: 
a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, 

jabatan, dan alamat;  
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 

mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;  
c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;  
d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; 
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f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai 
jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-
syarat penyerahannya; 

g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau 
ketentuan mengenai kelaikan; 

h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak 
tidak memenuhi kewajibannya; 

i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 
j. ketentuan mengenai keadaan memaksa; 
k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi 

kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; 
l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 
m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan 

lingkungan; 
n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. 

Penjelasnya adalah: syarat isi perjanjian yang diatur oleh pasal tersebut sudah 

sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 07.SPP/14/2011 antara PT. PLN 

dengan PT. Duta Sinar Abadi yang dalam surat perjanjian tersebut terdiri dari 

24 (dua puluh empat) pasal. 

Pelaksanan perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan 

jaringan listrik antara PT. PLN Jawa Tengah dengan PT. Duta Sinar Abadi 

tunduk pada Surat Perjanjian Nomor 07.SPP/14/201. Surat perjanjian tersebut 

menjadi pedoman peraturan/sebagai Undang-Undang untuk melakukan hak 

dan kewajiban bagi kedua belah. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya” artinya adalah perjanjian seperti itu mengikat 

para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Seperti 

Undang-Undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada 

umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara 
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para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada 

para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat “sebagai Undang-

Undang”, maksudnya adalah: sebagaimana Undang-Undang mengikat 

anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, 

Undang-Undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang 

perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam 

perjanjian.  Dalam hal pelaksanan perjanjian antara PT. PLN dengan PT. 

Duta Sinar Abadi terdapat masalah/hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

pihak penyedia barang/jasa yaitu masalah tentang kenaikan harga material 

serta terlambatnya pembayaran yang diberikan PT. PLN kepada PT. Duta 

Sinar Abadi. 

B. Masalah/Hambatan-hambatan yang Timbul Pelaksanaan Perjanjian 

Pengadaan, Pemasangan dan Peningkatan Jaringan Listrik 

Masalah-masalah yang sering timbul di lapangan selama pelaksaaan 

perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan jaringan listrik antara PT. 

PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi antara lain: 

1. Harga material naik bukan karena kebijaksanaan pemerintah di bidang 

keuangan 

Sebagai contoh perjanjian antara Perusahaan Listrik Negara Proyek 

Kelistrikan  Jateng dengan PT. Duta Sinar Abadi tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi dengan harga borongan 

sebesar Rp 100.000.000,00 sesudah penandatanganan perjanjian tersebut 

terjadi kenaikan harga bahan material yang disediakan oleh pihak 
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pemborong. Di sini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan penyedia 

barang/jasa (pemborong): 

a. Penyedia barang/jasa (pemborong) tetap menjalankan pekerjaanya 

walaupun mengalami kerugian. Jika penyedia barang/jasa 

(pemborong) menginginkan pembatalan perjanjian, hal ini tidak dapat 

dilakukan sebab ada sanksi sosial yaitu, selama belum mengerjakan 

pekerjaan itu, nama perusahaan tidak akan dipanggil lagi untuk 

mengikuti pelelangan dalam artian nama perusahaan akan menjadi 

buruk dan masuk dalam daftar hitam (blacklist). Perjanjian tersebut 

mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, jadi pihak 

penyedia barang/jasa (pemborong) harus mengerjakan perjanjian 

tersebut dengan harga yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak 

pertama. 

b. Penyedia barang/jasa (pemborong) meminta kepada PT. PLN agar 

harga dinaikkan dari harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Adanya permintaan kenaikan harga karena jika pekerjaan diteruskan 

tanpa adanya perubahan harga maka pemborong mengalami kerugian 

sebab nilai kontrak lebih rendah dari harga pembelian bahan material. 

Anggapan penyedia barang/jasa (pemborong) adanya kenaikan harga 

material termasuk dalam force majeure. 
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Dalam permasalahan ini, menurut Kepala Bagian Administrasi dan Proyek 

yaitu Bapak Samiyo mengatakan bahwa:34  

force majeure merupakan peristiwa yang disebabkan bencana alam, 
goncangan sosial dalam masyarakat, perang, blockade, pemberontakan, 
dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter. Adanya kenaikan harga 
bukan merupakan force majeure melainkan “perubahan keadaan”, 
sehingga tidak ada penggantian kerugian. 
 

Perubahan harga kontrak hanya dilakukan apabila ada perubahan 

konstruksi; perubahan lokasi; dan adanya force majeure. Dalam surat 

perjanjian Pasal 15 ayat (5) huruf c: 

Yang dianggap sebagai force majeure adalah: 
a. Bencana alam (banjir besar, gempa bumi, gunung meletus) sehingga 

tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan; 
b. Huru-hara termasuk adanya pengerahan massa (demonstrasi) sehingga 

dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan; 
c. Hal-hal yang tidak dapat di atasi dan diperhitungkan sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. 
 

Dengan demikian anggapan penyedia barang/jasa (pemborong) mengenai 

naiknya harga material termasuk dalam force majeure adalah tidak benar. 

Sehubungan dengan ini maka PT. PLN menolak jika terdapat permohonan dari 

penyedia barang/jasa (pemborong) dalam hal perubahan harga borongan terkait 

kenaikan harga material karena hal tersebut seharusnya sudah diperhitungkan 

oleh pihak penyedia barang/jasa (pemborong) dan kenaikan harga material 

bukan termasuk dari force majeure. 

Jika dalam hal penyedia barang/jasa (pemborong) terjadi kesalahan 

penafsiran/penawaran harga borongan pada saat pengajuan penawaran harga 

borong, seharusnya PT. PLN mengatur secara khusus klausula tentang adanya 

                                                        
34 Hasil Wawancara dengan Bapak Samiyo selaku Kepala Bagian Administrasi dan Proyek PLN 
pada tanggal 31 Januari 2019. 
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re-negosiasi khusus untuk kenaikan harga material, karena jika tidak  penyedia 

barang/jasa (pemborong) akan rugi akan terjadinya kenaikan harga tersebut. 

Negosiasi adalah suatu langkah yang penting dalam suatu perjanjian. Negosiasi 

dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-

masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan 

tercapai suatu kesepakatan bersama. Prinsip negosiasi dilakukan untuk 

memberikan keseimbangan bagi para pihak merupakan langkah awal untuk 

terciptanya keadilan berkontrak. Selain adanya negosiasi, kejujuran dan 

keterbukaan antara kedua belah pihak dengan hal-hal yang diperjanjikan 

merupakan hal terpenting untuk dilakukan dalam proses dan pelaksanaan 

perjanjian tersebut, karena dengan adanya kejujuran dan keterbukaan 

diharapkan mampu menghasilkan suatu hubungan perjanjian yang adil dan 

kepastian hukum. 

2. Pembayaran yang diberikan oleh PT. PLN kepada penyedia barang/jasa 

terlambat 

Pengertian pembayaran yang terlambat adalah apabila prestasi/pekerjaan 

penyedia barang/jasa telah selesai, sedangkan pembayaran dari prestasi 

tersebut tertunda karena dana dari PT. PLN datangnya terlambat. Dalam 

praktek masalah ini pernah terjadi dalam hal penundaan pembayaran 

mengalami penundaan pembayaran, sehingga penyedia barang/jasa mengalami 

kerugian dalam: 

a. Macetnya modal penyedia barang/jasa; 
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b. Bunga dari kredit bank 

Dalam membiayai pekerjaan golongan ekonomi lemah 

menggunakan modalnya sendiri, apabila modal tersebut tidak mencukupi 

dan menggunakan kredit bank. Dalam hal ini termasuk dalam kredit 

konstruksi, di mana kredit konstruksi adalah salah satu kredit pembiayaan 

yang diberikan oleh pihak bank sebagai pemberi kredit yang di mana 

penggunaannya untuk modal kerja pembangunan pekerjaan. Kredit bank 

disini adalah kredit dengan jaminan/agunan Surat Perintah Kerja/SPK 

pada saat SPK mulai berlaku maka bunga bank mulai dihitung, dan apabila 

dana yang diberikan terlambat datangnya maka bunga yang dibebankan 

semakin banyak dan menumpuk sehingga merupakan kerugian penyedia 

barang/jasa. 

Dalam hal yaitu terlambatnya PT. PLN membayar kepada penyedia 

barang/jasa, penyedia barang/jasa dapat minta ganti rugi kepada PLN, 

permasalahan tersebut akan penulis jawab dengan menggungkan pasal yang 

tertera di dalam surat perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar 

Abadi. Dalam surat perjanjian Pasal 17  ayat (4) tentang Denda dan Ganti 

Rugi: 

Pihak pertana wajib membayar ganti rugi kepada pihak kedua apabila 
keterlambatan dalam penyelesaian administrasi berita acara pembayaran 
yakni melewati waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari waktu 
permintaan pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang 
telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam berita 
acara pembayaran, sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat 
dibayar, dengan catatan apabila anggaran biaya tersedia. 
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Penjelasannya adalah jika PT. PLN terlambat melakukan pembayaran 

kepada pihak penyedia barang/jasa melewati batas waktu yakni 7 hari 

kalender terhitung dari waktu permintaan pembayaran yang tercatat dalam 

berita acara pembayaran, maka pihak penyedia barang/jasa dapat meminta 

denda atas keterlambatan PT. PLN, namun dengan catatan apabila anggaran 

PLN cukup untuk melakukan pembayaran atas denda tersebut, jika tidak 

mencukupi maka pembayaran atas denda tidak diperkenankan. 

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Pengadaan, Pemasangan dan Peningkatan Jaringan Listrik 

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat 

terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, 

antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, 

antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan 

sebagainya.35 Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan 

ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan 

pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. 

 Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan 

sengketa menurut Nurnaningsih Amriani adalah perselisihan yang terjadi 

antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah 

dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik 
                                                        
35 https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf , diakses pada 26 Oktober 2019, pukul 19.00 
WIB. 
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atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling 

mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan 

yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang 

saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan 

tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-

pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.  

Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan, pemasangan, dan 

peningkatan jaringan listrik antara PT. PLN dengan PT. Duta Sinar Abadi 

tunduk dan terikat pada surat perjanjian Pasal 18 yang menyebutkan:  

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan paham didalam pelaksanaan 
surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan sebagai berikut: 
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan paham didalam pelaksanaan 
perjanjian, maka akan diselesaikan sebagai berikut: 
1. Pada tingkat pertama dengan musyawarah antara pihak pertama dan 

pihak kedua; 
2. Bilamana ada tingkat pertama tidak tercapai persetujuan, maka kedua 

belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 
Semarang. 

 
Pada tingkat pertama dengan musyawarah antara pihak pertama dan pihak 

kedua. Musyawarah dalam tingkat pertama ini dengan tujuan penyelesaian 

sengketa adalah dengan cara negosiasi yaitu penyelesaian perselisihan antara 

kedua belah pihak. Menurut Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan 

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat 

kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang 

berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi 

Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai 
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kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang 

dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Pertentangan 

kepentingan memberikan alasan terjadinya negosiasi dan persamaan 

kepentingan memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk 

mencapai kesepakatan.36 

Namun apabila pada tingkat pertama tidak tercapai persetujuan maka akan 

diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, yang di mana kedua belah 

pihak telah memilih domisili yang sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri 

Semarang. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola 

penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya 

bersifat final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan 

melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu 

suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di 

pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya 

dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di 

pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu 

sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir 

dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 

menyatakan win-lose solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih 

formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, 

cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, 

                                                        
36 Budiman Sinaga, 2005, Hukum Kontrak dan Penyelesaian dari Perspektif Sekretaris, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, hal. 37. 
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membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan 

permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. 

Hasil penelitian penulis, dari kedua cara untuk menyelesaikan perselisihan 

yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian pengadaan, pemasangan, dan 

peningkatan jaringa listrik yaitu  masalah kenaikan harga material secara tiba-

tiba diselesaikan secara sepihak oleh pihak penyedia barang/jasa dengan cara 

tetap menjalankan pekerjaannya meskipun mengalami kerugian, karena 

menurut penyedia barang/jasa pekerjaan tersebut adalah sebuat komitmen 

untuk menjaga nama baik perusahaan. Masalah pembayaran yang diberikan 

oleh PT. PLN terlambat diberikan kepada penyedia barang/jasa, yang 

digunakan kedua belah pihak adalah dengan cara musyawarah, sebab 

penyelesaian sengketa melalui tingkat kedua menurut PT. PLN dan penyedia 

barang/jasa akan menyita waktu dan dana yang banyak, sebatas sengketa yang 

dipermasalahkan dapat dibicarakan oleh kedua belah pihak maka sengketa 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah) tanpa melalui 

pengadilan. Dengan penyelesaian musyawarah biasanya kedua belah pihak 

bersepakat, salah satu pihak diberikan kelonggaran dalam melaksanakan 

kewajibannya dengan sedikit kompensasi tambahan (win-win solution). 

 

 

 

 

 


