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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk perjanjian pengadaan, pemasangan dan peningkatan pekerjaan 

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

perjanjian baku (kontrak baku). Tujuan pemberi pekerjaan (PT. PLN) 

menggunakan perjanjian standar/baku adalah untuk menghemat waktu 

dan juga untuk menerapkan keseragaman peraturan terhadap semua calon 

pemborong. Dalam kontrak baku tidak terdapat kebebasan kontrak, 

karena syarat-syarat yang ditentukan di dalam kontrak itu tidak 

didasarkan kehendak kedua belah pihak, akan tapi kontrak itu hanya 

didasarkan kehendak satu pihak saja, yaitu PT. PLN. Isi perjanjian sudah 

sesuai dengan memuat ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 29 ayat (1). Dalam hal pelaksanaan perjanjian 

terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak penyedia barang/jasa. 

2. Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara lain: 

a. Masalah apabila harga material naik secara tiba-tiba bukan karena 

kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan dan; 

b. Masalah pembayaran yang diberikan oleh PT. PLN kepada penyedia 

barang/jasa terlambat. 
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3. Penyelesaian sengketa tunduk dan terikat pada surat perjanjian Pasal 18 

apabila terjadi perselisihan atau perbedaan paham didalam pelaksanaan 

surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan sebagai berikut: 

a. Pada tingkat pertama dengan musyawarah antara pihak pertama dan 

pihak kedua; 

b. Bilamana ada tingkat pertama tidak tercapai persetujuan, maka kedua 

belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 

Semarang. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dalam perjanjian untuk diadakannya re-negosiasi manakala terjadi 

hal-hal dan atau peristiwa diluar kehendak para pihak agar tidak 

merugikan salah satu pihak, di mana khususnya yang terkait dengan 

perubahan harga material. Dalam surat perjanjian Pasal 2 mengenai harga 

borongan, pihak penyedia barang/jasa tidak berhak menuntut biaya 

apapun kepada pihak pemberi kerja atas kejadiannya kenaikan harga 

barang/jasa, karena fakta dilapangan sering menunjukan adanya 

kekeliruan penafsiran harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia 

barang/jasa kepada PT. PLN, sedangkan jika pihak penyedia barang/jasa 

terus melakukan pekerjaanya dengan adanya permintaan biaya atas 

kenaikan harga, maka pihak penyedia barang/jasa akan mengalami 

kerugian yang besar. 

 


