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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli barang-barang bekas antara PT. Indah 

Kiat dengan CV. Sinar Gemilang Abadi, didahului dengan penetapan 

harga barang, kemudian jumlah barang yang diperjualbelikan tersebut, 

ketentuan mengenai jaminan, pembayaran harga barang, serta 

pengambilan barang yang dijual tersebut. Dalam pelaksanaannya si 

pembeli terlambat mengambil barang di tempat penumpukannya, pekerja 

yang mengangkat barang tersebut tidak membersihkan lokasi penumpukan 

barang, serta supir pengangkut mengambil barang tidak sesuai pada lokasi 

yang telah ditentukan. terhadap hal ini pihak pembeli menyadari 

kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

2. Penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dalam jual beli barang-

barang bekas antara PT. Indah Kiat dengan CV. Sinar Gemilang Abadi, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu kesalahan pihak pembeli 

yang terlambat mengambil barang bekas sesuai dengan kesepakatan, 

pekerja yang tidak membersihkan lokasi penumpukan barang, serta supir 

yang mengangkut mengambil barang pada lokasi yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan. Hal ini diakui oleh pihak pembeli dan bertanggungjawab 

terhadap kesalahan tersebut, sehingga  perselisihan dapat diselesaikan 
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melalui musyawarah dan mufakat, agar kekeliruan yang dilakukan oleh 

pihak pembeli dapat diperbaiki dan bertanggungjawab terhadap kekeliruan 

tersebut, dan perselisihan ini tidak sampai ke pengadilan.  

 

B. Saran 

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak penjual barang-barang bekas (PT. Indah Kiat) sebaik juga 

harus mempertimbangkan keluhan atau kesulitan yang dialami oleh pihak 

pembeli (CV. Sinar Gemilang Abadi), terutama yang berhubungan dengan 

sanksi yang dijatuhkan kepada pembeli apabila terlambat mengangkut 

barang tersebut, tentunya harus memperhatikan asas-asas kepatutan dalam 

suatu perjanjian, tidak hanya menilai dari segi bisnis atau komersialnya 

saja. 

2. Kepada pihak pembeli (CV. Sinar Gemilang Abadi) harus benar-benar 

dapat melaksanakan kewajiban sebagai pembeli seperti yang tertuang 

dalam perjanjian jual beli barang-barang bekas, agar jangan sampai 

terkena sanksi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pihak penjual (PT. 

Indah Kiat).  Oleh karena itu dalam pengangkutan barang-barang bekas 

tersebut memang harus dipantau dan diawasi agar jangan sampai terjadi 

pelanggaran yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. 

3. Kepada pihak pemerintah setempat juga harus melakukan pemantauan 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, agar jangan sampai 
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terjadi penyimpangan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan, 

termasuk menjual barang-barang bekas. 

4. Kepada masyarakat setempat juga harus pro aktif dalam memberikan 

informasi mengenai apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan, apakah 

barang-barang bekas yang dijual tersebut merusak lingkungan atau tidak, 

atau barang-barang bekas tersebut dapat dianfaatkan oleh masyarakat 

setempat. 

5. Kepada mitra sesama perusahaan harus saling memberikan informasi yang 

baik kepada perusahaan yang lain, agar perusahaan yang bersangkutan 

tidak salah dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam hal menjual 

barang-barang bekas, apakah akan merusak lingkungan atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


