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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perjanjian jual beli

buah kelapa sawit antara supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis maka penulis dapat menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara supplier dengan PT.

Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam

pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau dibawah tangan

tidak didaftarkan pada pejabat berwenang, dalam pelaksanaaanya perjanjian

jual beli buah kelapa sawit tersebut diawali oleh pihak supplier mendatangi

dan menawarkan tandan buah segar kelapa sawit kepada pembeli. Dalam

pelaksaanaan perjanjian terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh

penjual yaitu supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera dimana pihak

penjual tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan

yang terdapat didalam pasal 1 ayat 4 perjanjian kerjasama jual beli kelapa

sawit yang telah mereka sepakati. Dalam pasal 1338 KUH Perdata juga

mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” seharusnya kedua belah

pihak mematuhi peraturan yang telah dibuatnya. Pihak PT. Sawit Anugerah
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Sejahtera melihat mutu dari buah kelapa sawit apakah memiliki kualitas baik

seperti yang diharapkan, Biasanya harga tandan buah segar kelapa sawit

disesuaikan dengan mutu dan kualitasnya karena mutu dan kualitas tandan

buah segar kelap sawit memiliki peran penting dalam penentuan harga buah

kelapa sawit dengan ketetapan dari pemerintah yaitu dinas terkait.

2. Akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara supplier

dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis, akibat hukum dari perbuatan tersebut adalah terjadinya wanpretasi

yang berakibat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak sedangkan

sanksi yang tercantum dalam perjanjian batal apabila supplier tidak memasok

tandan buah segar kelapa sawit selama 30 hari berturut. Dan buah kelapa

sawit dikembalikan apabila tidak sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah

diperjanjikan, hal ini dapat diteruskan apabila kedua belah pihak sepakat atas

harga sesuai kualitas yang dibawa penjual. Mengenai keterlambatan

pengangkatan buah berakibat pada kondisi buah menjadi resiko penjual.

Tetapi pada saat buah kelapa sawit tersebut sudah berda pada kekuasaan

pembeli maka tanggung jawab pembeli.

B. Saran

Berdasarkan analisa penulis maka ada beberapa hal yang harus dilakukan kedua

belah pihak antara lain:

1. Kepada supplier dan PT.Sawit Anugerah Sejahtera hendaknya mematuhi

perjanjian yang telah diabuat yang secara sah menjadi undang-undang bagi
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kedua belah pihak yang membuatnya, melakukan perjanjian secara tertulis di

hadapan pejabat yang berwanag atau Notaris karena apabila terjadi resiko atau

wanprestasi salah satu pihak, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

formal demi mencapai sebuah kepastian hukum.

2. Kepada para pihak yang melakukan perjanjian sebaiknya melakukan prestsi

dengan itikad baik untuk menghindari persengketaan, dan mencantumkan atau

menuliskan kesepakatan baru antara kedua belah pihak didalam perjanjian

yang ada Addendum, sehingga apabila terjadi suatu persengketaan dapat

menjadi acuan pembuktian untuk melakukan penyelesaian perselisihan.


