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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terjadinya pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi harus didasarkan pada 

prinsip pemilihan yang sehat.Sebelum perjanjian ini dilaksanakan ada 

persyaratan perjanjian jasa konstruksi pembangunan jalan terowongan yang 

dilakukan oleh Pemerintah dengan PT Waskita Karya - PT Ricky Kencana 

Sukses Mandiri adalah harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata 

 

2. Di dalam suatu perjanjian telah dicantumkan kewajiban-kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Kewajiban-kewajiban yang wajib 

dilaksanakan oleh para pihak ini disebut sebagai suatu prestasi. Tidak 

dilaksanakannya kewajiban-kewajiban salah satu pihak seperti apa yang telah 

tercantum di dalam perjanjian dapat disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi 

merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajiban yang sudah tercantum dalam surat perjanjian. Suatu hal dapat 

dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi beberapa unsur dari prestasi, 

yaitu: 



65 
 

a) Berbuat sesuatu 

b) Tidak berbuat sesuatu 

c) Menyerahkan sesuatu 

Jika dalam suatu perjanjian telah dicantumkan bagaimana proses 

penyelesaian jika terjadi wanprestasi maka penyelesaian perselisihan dapat 

dilakukan dengan mudah proses penyelesaiannya. Penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa dalam hal 

penyelesaian wanprestasi biasanya dalam surat perjanjian ditentukan melalui 

jalur pengadilan. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

memberikan saran atau pemikiran sebagai berikut: 

 

1. PT Waskita Karya dan PT Ricky Kencana Sukses Mandiri diharapkan 

mampu menghasilkan terowongan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada 

kejanggalan antara biaya yang dianggarkan kepada pihak pemerintah dengan 

biaya belanja yang dikeluarkan. Maka kedua hal tersebut harus sesuai 

perhitungannya. 

2. Pihak pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang 

telah terbukti hasil kerjanya, sehingga biaya yang dikeluarkan akan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan informasi 

terhadap penelitian mengenai hukum jasa konstruksi khususnya tentang 

perjanjian antara pemerintah dan pihak swata.  


