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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiaan yang dilakukan di PT.Pertani (Persero) 

Cabang Riau dengan pengecer resmi dalam Pelaksanaan perjanjian penyaluran 

dan pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani dapat 

disimpulkan bahwa: 

1 Pelaksanaan perjanjian pendistribusian/penyaluran pupuk bersubsidi pada 

PT.Pertani (Persero) Cabang Riau ini belum berjalan dengan baik 

dikarenkan dengan masih adanya kelalaian dan tidak terlaksananya 

perjanjian tersebut, seperti penjualan harga pupuk subsidi Tidak sesuai 

dengan Harga EceranTertinggi (HET) ,  Tidak terlaksananya tugas dan 

tanggung jawab pengecer berdasarakan peraturan menteri perdagangan, 

tidak terlaksananya penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam 

(enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di 

lini IV kepada Petanii atau kelompok tani. 

2 Adapun akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 

pengecer adalah: 

a. PT.Pertani (Persero) Cabang Riau akan memberikan sanksi berupa 

teguran tertulis dan/atau tidak diperbolehkan melakukan transaksi 

penebusan (skorsing)  minimal satu bulan. 

b. Setelah pengiriman surat peringatan atau surat teguran tidak 

diindahkan oleh debitur , maka langkah selanjutnya yang diambil oleh 
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PT.Pertani (Persero) Cabang Riau adalah mengakhiri perjanjian secara 

sepihak. Pihak kedua harus mengalihkan dan/atau memindahkan 

pelaksanaan perjanjian kepada pihak lain baik sebgaian maupun 

seluruhnya. 

c. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak sebagai akibat dari 

pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk 

menyelesaikan secara musyawarah. 

d. Jika jalan muyawarah juga tidak menemukan jalan titik terang atau 

penyelesaian, maka pihak PT.Pertani dan pengecer sepakat untuk 

menyelesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)  

Sedangkan Menurut pasal 1267 dapat ditarik kesimpulan atau dapat 

ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai 

berikut: 

1) Pemenuhan perjanjian; 

2) Pemenuhan perjanjian disertai gantirugi; 

3) Ganti rugi saja 

4) Pembatalan perjanjian; 

5) Pembatalan disertai gantirugi. 

 

B. Saran  

1 Diharapkan kepada PT.Pertani (Persero) Cabang Riau selaku Distributor 

dalam menyalurkan Pupuk Bersubsidi agar lebih memperhatikan kinerja 

dengan melakukan pengawasan dari setiap pengecer resmi yang ditunjuk 

dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar sampai kepada masyarakat atau 
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petani sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan menjelaskan 

hal-hal yang penting didalam surat perjanjian jualbeli pupuk bersubsidi 

kepada pengecer resmi yang akan ditunjuk sebagai penyalur pupuk 

bersusbsidi kepada petani dan/atau kelompok tani,  Dan menjelaskan 

kepada setiap pengecer terhadap konsekuensi yang ada sehingga pengecer 

resmi yang ditunjuk sehingga pengecer paham terhadap kewajiban-

kewajiban yang harus dijalankan saat menyalurkan pupuk bersubsidi 

kepada petani atau kelompok tani. 

2 Diharapkan kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh PT.Pertani 

(Persero) Cabang Riau agar melaksanakan perjanjian sebagai mana surat 

perjanjianjual beli yang telah di tandatangani atau disepakati dengan baik 

dan taat terhadap isi perjanjian agar tidak adanya kelalaian atau 

pelanggaran yang dapat merugikan Orang lain terutama PT.Pertani sebagai 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 


