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DENGAN PP. ARUM TUGU) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tinjauan yuridis perjanjian kerjasama 

antara perusahaan dengan agen perusahaan dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaa. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatannormatif. 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. 

Tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan tentang 

pelayanan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya sudah sesuai dengan 

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, 

kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, suatu sebab yang halal. Di dalam 

perjanjian telah dilaksanakan dengan benar seluruh syaratnya. Upaya penyelesaian 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen 

perusahaan yang pernah terjadi, pada dasarnya terdapat dua pilihan penyelesaian yaitu 

dengan litigasi melalui pengadilan dan juga non-litigasi atau diluar pengadilan, dari kasus 

yang pernah ada kedua belah pihak lebih memilih untuk menggunakan jalur non litigasi. 
 

Kata Kunci: wanprestasi, perjanjian, usaha. 

 

Abstract 

 

This study aims to examine how the juridical review of cooperation agreements between 

companies and company agents and how to resolve defaults in implementing business 

cooperation agreements between companies and corporate agents. This research is a legal 

research conducted with a normative approach. The type of study in this study is more 

descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related to the 

object under study. The juridical review of the cooperation agreement between the 

company and the company's agent regarding services for receiving electricity bill payments 

and other bills is in accordance with Article 1320 of the Civil Code regarding the validity 

of the agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, the 

existence of the object of the agreement, a lawful cause. In the agreement all the conditions 

have been carried out correctly. Efforts to resolve defaults in the implementation of 

business cooperation agreements between companies and company agents that have 

occurred, basically there are two settlement options, namely by litigation through the court 

and also non- litigation or outside the court, from previous cases both parties prefer to use 

the route non-litigation. 

Keywords: default, agreement, business. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap orang pasti membutuhkan listrik guna melakukan aktivitas sehari- hari.Listrik 

merupakan kebutuhan enegeri di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun.
1
listrik Indonesia dikelola oleh PLN (perusahaan listrik Negara)dihasilkan dari 

energy yang bisa diperbaharui dan juga energy yang tidak dapat diperbaharui, dengan 

suolai listrik Indonesia 60 persen masing menggunakan minyak.
2
 

Dengan dibutuhkannya listrik oleh masyarakat Indonesia dan diperlukannya adanya 

pembayaran listrik dengan demikian PLN selaku penyedia listrik membutuhkan 

perusahaan-perusahaan untuk mengelola tagihan listrik di seluruh Indonesia. Penyediaan 

pelayanan yang memiliki kualitas, bisa memberi pacuan potensi social ekonomi di dalam 

masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan 

public yang memiliki mutu adalah alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 

kepada system pelayanan pemerintah atau swasta.
3
 

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada dan untuk 

mempermudah pengelolaan pembayaran tagihan listrik diseluruh pelosok negeri maka 

perkembangan yang ada yaitu dengan adanya PPOB yang salahsatunya milik Bank 

Mandiri. Datasa Mitra Mandiri Penyedia PPOB MUP’S dari tahun 2010 hingga sekarang 

merupakan sebagai penerima secara langsung pembayaran tagihan online secara realtime, 

yang merupakan pengalihan system yang konvensional agar menjadi system payment point 

online bank mandiri, dengan demikian setiap transaksi pembayaran melalui Mandiri 

Unified Payment system secara tepat waktu yang dilimpahkan ke vendor bank mandiri. 

Tujuan adanya Data Mitra Mandiri penyedia PPOB MUPs Bank Mandiri adalah agar 

memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat membuka kantor tagihan/loket 

tagihan di setiap daerah, dengan tidak adanya jarak yang dekat atau jauh dari adanya 

loket PPOB yang lainnya, layanan tersebut terdiri dari Tagihan Bulanan PLN, BPJS 

Ketenagarkerjaan dan kesehatan, Telkom, Pembelian pln Token, Boking tiket Pesawat, 

Pulsa, Kain, PDAM secara on time yang terpusat secara langsung ke data center.
4
 

Dengan demikian untuk menjalankan bisnis tersebut masyarakat harus melakukan 

perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa layanan- layanan PPOB, 

yang salahsatunya adalah PT. Samudra Solusindo. PT. Samudra Solusino merupakan 

Provider Penyedia Jasa Payment Point Online Bank dengan menggunakan single 
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application. Sementara itu PP Arum Tugu merupakan pihak yang menerima pekerjaan 

pelayanan penerimaan pembayaran dan penyetoran dana tagihan bulanan listrik, 

penerimaan pembayaran listrik prabayar dari pelanggan PT. PLN (Pesero) serta Tagihan 

lainnya kepada PT. Samudra Solusindo di wilayah kerja PT PLN (Persero) menuju 

Payment Point Mitra Mandiri. Dalam menjalankan bisnis PPOB ini harus didasarkan 

kepada Surat Edaran Direksi PLN (Persero) NO.010.E012/DIR/2022 29 Juni 1984, dengan 

pengesahannya PPOB oleh pihak PLN ini akan memberikan jaminan setiap transaksi dan 

memiliki kekuatan hokum yang sangat tinggi juga. 

Selain di dalam surat edaran direksi PLN di atas, pengaturan terhadap perusahaan 

penyelenggaraan jasa system pembayaran diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelanggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.di 

dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan pihak penyelenggara jasa system pembayaran 

dapat melaksanakan pengembangan kegiatan jasa system pembayaran, pengembangan 

produk dan aktivitas jasa system pembayaran dan kerjasama dengan pihak lain. Jadi dalam 

hal ini perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya agar terjadi 

pengembangan produk dan aktivitas pelaksanaannya. 

Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu perjanjian kerjasama antara 

masing-masing pihak, perjanjian kerjasama diatur di dalam 1313 KUHP yang 

menyebutkan jika perjanjian kerjasama merupakan perbuatan dengan mana satu pihak atau 

yang lebih, perjanjian diantara dua orang atau lebih yang membuat kewajiabn guna tidak 

atau berbuat suatu hal yang khsusus. Dengan demikian adanya suatu perjanjian tersebut 

akan menimbulkan akibat hukum bagi para-para pihak.
5
 

Namun dari suatu akibat hukum tersebut seringkali di dalam perjanjian kerjasama 

yang sudah dibuat oleh para pihak seringkali ditemuan tindakan pengingkaran terhadap isi 

di dalam perjanjian kerjasama. Dalam hal kerjasama pelayanan penerimaan pembayaran 

tagihan listrik dan tagihan lainnya dengan pola payment point online bank sering kali 

ditemui jika konsumen mengalami kerugian atau pembayaran tidak diterima disebabkan 

karena kesalahan perusahaan pelayanan Jasa Payment Point Online Bank, baik itu 

disebabkan dikarenakan kesalahan system atau human eror, yang kemudian perusahaan 

tersebut tidak memberi tanggungjawab atau perlindungan kepada agen pelayanan jasa 

payment poin online bank tersebut dengan demikian tindakan ini merupakan tindakan 
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wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
6
 

Dengan demikian dari permasalahan tersebut di atas masih sering dijumpai 

permasalahan-permasalahan yang diakibatkan adanya tidak dijalankan kewajiban dari 

salah satu pihak atau kedua pihak di dalam menjalankan pelayanan Jasa Payment Poin 

Online Bank.Dengan demikian diperlukan perjanjian yang baik dan juga proses 

penyelesaian penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha 

antara perusahaan dengan agen perusahaan. 

Dari Latar belakang yang sudah di sampaikan oleh penulis di atas maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tinjauan yuridis perjanjian kerjasama antara 

perusahaan dengan agen perusahaan? (2) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatannormatif . 
7
 jenis penelitian penelitian ini lebih bersifat deskriptif, 

8
 karena 

bermaksud memberi data yang seteliti mungkin yang disusun secara factual, menyeluruh 

dan juga sistematis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen usaha. Penelitian 

ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kajian pustaka, sehingga 

sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen peraturan perundang-undangan 

atau dokumen hukum, literatur jurnal ilmiah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Dengan Agen 

Perusahaan 

Pada dasarnya perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Selanjutnya 

pengertian perjanjian menurut Van dunne merupakan suatu hubungan hokum antara kedua 

pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat guna menimbulkan akibat hokum bagi 

masing-masing pihak. Sementara itu perjanjian kerjasama tidak diatur secara jelas di dalam 

KUHPerdata, akan tetapi berdasarkan Pasal 11319 KUHPerdata, perjanjian kerjasama 

termasuk di dalam perjanjian innominaat.
9
 

Dari perjanjian kerjasama yang penulis teliti penulis dalam hal ini hendak 
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melaksanakan analisis yuridis dengan didasarkan kepada Pasal 1320 KUHPerdata 

mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari yaitu: 

3.1.1 Kesepakatan Para pihak 

Kesepakatan adalah bentuk dari kehendak para pihak di dalam perjanjian tentang 

apa yang mereka kehendaki guna mengetahui bagaimana dilakukan, cara melakukannya, 

waktu dilaksanakan dan siapa yang mesti melakukannya. yang dimana lahirnya 

kesepakatan tersebut mesti berdasarkan ada kebebasan para pihak di dalam perjanjian itu.
10

 

Di dalam analisis yang dilakukan penulis ini, penulis akan menguraikan masig-masing 

indicator kesepakatan para pihak yaitu sebagai berikut isi perjanjian yang dilakukan, cara 

melakukannya, waktu dilaksanakan, siapa yang melakukannya yang dimana seluruhnya 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

3.1.2 Kecakapan Para Pihak 

Sebagaimana di jelaskan di atas mengenaisiapa yang melakukan perjanjian di atas 

dalam perjanjian kerjasama di atas maka dapat diketahui jika perjanjian ini dilaksanakan 

oleh PT. Samudra Solusindo dengan PP Arum. PT Samudra Solusindo dalam hal ini 

diwakili oleh satya kurniawan yaitu direktur dengan diberikan kuasa direksi no 8 tanggal 

16 januari 2012. Sementraa PP Arum Tugu diwakili oleh Sumardi selaku penaggung 

jawab dari PP arum Tugu. 

Perwakilan sebagaimana yang disebutkan di atas sudah sesuai dengan ketentuan 

yang diatur di dalam KUHPerdata dikarenakan istilah orang selain diberi arti orang 

peroroangan saja namun dapat diartikan juga di dalamnya badan hukum juga, meskipun di 

dalam perjanjian yang dibuat oleh badan hukum yaitu PT. Samudra Solusindi dan PParum 

tugu disetujui dan ditandangani oleh orang perorangan sebagai makhluk biologi, jadi di 

dalam perjanjian itu seseorang tidak mewakilinya dirinya namun di dalam hal ini bertindak 

guna mewakili perusahaa sebagai sebuah legal entity. Orang itu sebagai direktur atau 

penaggung jawab menandatagi suatu perjanjian guna dan atas nama perusahan, jadi seluruh 

akibat hukum yang masuk di dalam hak dan kewajiban yang timvul dari perjanjian tersebut 

tidak mengikat secara pribadi namun mengikat terhadap badan hukum yang diwakilinya. 

Kemudian orang yang dapat mewakili perusahaan dasarnya merupakan orang yang 

oleh undang-undang diberi hak guna mewakili perusahaan itu. Di dalam badan hukum 

perseroan terbatas samudra solusindo dengan demikian direktur mempunyai hak guna 
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mewakili badan hukum tersebut baik di dalam atau di luar pengadilan yang termasuk juga 

di dalamnya guna melakukan penandatanganan perjanjian guna mewakili atas nama 

perusahaan. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan jika para pihak di dalam perjanjian 

kerjasama yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata 

yang dimana para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian. 

3.1.3 Adanya Objek Perjanjian 

Berdasarakn rumusan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan penjelasan jika seluruh 

jenis perjanjian pasti melibatkan adanya suatu kebendaan tertentu. Di dalam perikatan 

untuk memberi sesuatu dengan demikian benda yang diserahkan itu mesti bisa ditentuka 

secara pasti. Di dalam perikataan guna melaksanakan sesuatu di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh satu pihak di dalam 

perikatan itu pasti memiliki hubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu suatu 

kebendaan berwujud.
11

 Di dalam perjanjian guna tidak melakukan atau tidak berbuat 

sesuatu Kitab Undnag-undang Hukum Perdata juga memberi penegasan kembali jika 

apapun yang ditentuka guna tidak dolaksanakan pastilah berwujud atau tidak berwujud, 

yang pastinya mesti sudah ditentuja di dalam saat perjanjian itu dibuat.
12

 

Di dalam perjanjian kerjasama pelayanan penerimaan pembayaran tagihan bulanan 

listrik dan tagihan lainnya dengan pola payment point online bank yang menjadi pokok 

perjanjian adalah pengalihan tugas guna melaksanakan pekerjaan pelayanan penerimaan 

pembayaran serta penyetoran dana tagihan bulanan listrik, penerimaan pembayaran listrik 

prabayar dari para pelanggan. 

Dengan demikian perjanjian sebagaiamana yang telah dibuat di atas telah sesuai 

dnegan ketentuan yang ada, karena terdapat dan telah dijelaskan mengenai pokok 

perjanjian atau isi perjanjian di dalam perjanjian tersebut. 

3.1.4 Suatu Sebab yang Halal 

Hal ini sesuai dengan Pasal 1335 yang mengatur mengenai perjanjian itu dibuat 

mesti dikarenakana sebab yang halal, yang mengatur yaitu sebagai berikut suatu perjnajian 

tanpa sebab, atau yang sudah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang 

tidaklah mempunyai kekuatan. Lebih lanjut tentang pengertian sebab itu di dalam Pasal 

1335 Kuhperdata menyatakan jika sebab yang halal yaitu Bukan tanpa sebab, Bukan sebab 
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yang palsu, Bukan sebab yang terlarang 

Di dalam Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan jika suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak merupakan sah jika tidan bertentangan dengan sebab yang dilarang, di 

dalam Pasal 1337 KUHPerdata menguraikan sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak 

boleh bertentang dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang berrati 

bertentangan dengan undang-undang memiliki sifat melindungi kepentingan umum, 

dengan demikian jiak dilanggar bisa mmebahayakan kepentingan umum.
13

 

Yang kemudian dari ketentuan-ketentuan di atas jika para pihak telah sepakat maka 

munculah suatu kesepakatan perjasama yang dalam hal ini yaitu pelayanan penerimaan 

pembayaran tagihan bulanan listrik dan tagihan lainnya dengan pola payment point online 

bank. Jadi dalam perjanjian ini telah memenuhi suatu sebab yang halal karena berarti isi 

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan, perjanjian yang dilakukan da nisi perjanjian berkaitan hanya dengan Jasa 

Penerimaan Pembayaran Rekening Bulanan Listrik Pengalihan dan Penyetoran Dana 

Tagihan Listrik Pelanggan PT. PLN (Persero) Secara Online Menggunakan Pola Payment 

Point Online Bank. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan jika perjanjian kerjasama antara PT. 

Samudra Solusindo dengan PP Arum Tugu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 

dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada baik itu Kesepakatan Para pihak, kecakapan 

para pihak, adanya objek perjanjian, suatu sebab yang halal 

 
3.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

Usaha Antara Perusahaan Dengan Agen Perusahaan 

Setelah diatas di jelaskan di atas mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan 

agen perusahaan, dalam pembahasan ini penulis hendak menguraikan mengenai upaya 

penyelesaian wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama di atas. 

Pada dasarnya wanprestasi merupakan suatu kondisi yang disebabkan karena 

kelalaian atau kesalahannya dengan demikian debitur tidak bisa melaksanakan prestasi yang 

sudah ditentukan di dalam perjanjian dan buka di dalam keadaan yang memaksa.
14

 Yang 

dimaksud dengan prestasi sendiri di dalam hokum kontrak berarti sebagai suatu 

pelaksanaan hal yang tertulis di dalam suatu kontrak oleh pihak yang sudah mengikatkan 
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diri untuk hal tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.
15

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak irwan selaku staf 

karyawan Pt. Samudra Solusindo, pernah terjadi kasus wanprestasi di dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan dimana contoh 

kasus tersebut kronologinya yaitu kasus antara loket dengan PT Samudra Solusindo terkait 

dengan kasus permintaan kenaikan fee atau upah, contoh kasus wanprestasi yang pernah 

terjadi yiatu si loket A yaitu PP Arum yang sebelumnya telah disepakati jika fee nya 

adalah 2000 rupiah per lembar memnita kepada Pt. Samudra Solusindo untuk dinaikkan 

menjadi 2200 rupiah per lembarnya dan PT. Samudra Solusindo awalnya tidak dapat 

memenuhi keinginan dari loket PP Arum tersebut disebebkan karena masih banyak yang 

perlu diperhatikan yaitu yang pertama setoran ilstik harus dapat tertib sebagaimana di 

perjanjian H+1 mesti sudah melakukan penyetoran yang kedua jika ingin tetap fee 

dinaikkan PT. Samudra Solusindo meminta tambahan pelanggan kepada loket PPArum 

agar bisa menjadi bahan pertimbangan guna dapat dinaikkan fee. 

Pada dasarnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan 

dengan menggunakan dua cara yaitu upaya penyelesaian sengketa litigasi dan juga upaya 

penyelesaian sengketa non litigasi. Untuk penyelesaian kasus ini para pihak memilih 

untuk menyelesaikan dengan musywarah atau non litigasi. Dimana pada waktu itu pihak 

perwakilan dari PT. Samudra Solusindo dengan pihak loket PP arum membahas dan 

bermusyawarah terkait dengan persyaratan PT. Samudra tadi yang pada akhirnya diperoleh 

kesepakatan jika PP arum memnuhi permintaan syarat dari PT. Samudra Solusindo dan PT. 

Samudra Solusindo menaikkan fee dari 1800 ke 2200 kepada loket PP Arum dengan 

asumsi kewajiban untuk menjaga setoran dan menaikkan jumlah pelanggannya. 

Dari hasil wawancara di atas menunjukan adanya pelanggaran dari adanya 

ketentuan pasal 1 perjanjian kerjasama di atas yang dimana mengatur mengenai Biaya 

administrasi pembayaran Tagihan Listrik yang dibebankan kepada pelanggan adalah 

sebesar Rp. 1800,- (Seribu Delapan Ratus Rupiah) per lembar transaksi / pelanggan. Dari 

ketentuan tersebut sudah sangat jelas di atur apabila diatur jumlahnya yaitu 1800 rupiah 

namun pp arum di naikkan menjadi 2200 rupiah dengan demikian jelas apabila tindakan 

tersebut merupakan tindakan wanprestasi dan yang tidak seharusanya untuk dilaksanakan. 

Lebih lanjut di dalam Pasal 10 diatur mengenai larangan yang bunyi pasalnya yaitu 
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sebagai berikut Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK 

KEDUA baik secara langsung maupun tidak langsung tidak diperkenankan memungut 

biaya tambahan apapun untuk alasan apapun dari para pelanggan tanpa seijin PIHAK 

KESATU. 

Dengan demikian jika tarif dinaikkan maka hal tersebut jelas merupakan tindakan 

wanprestasi yang dimana melakukan memungut biaya lain yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut penulis berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa menyatakan apabila sengketa atau 

perbedaan pendapat perdata bisa diselesaikan oleh para pihak dengan alternative 

penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada itikad baik dengan mengesampinkan 

penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
17

 Dengan demikian penggunaan 

penyelesaian sengketa Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Samudra Solusindo dengan 

PP Arum Tugu merupakan tindakan yang diatur oleh undang-undang dan bukan tindakan 

yang illegal. Di dalam melaksankan penyelesaian kasus wanprestasi yang ada itu 

merupakan tindakan yang sangat tepat apabila memperhatikan keuntungan-keuntungan 

yang diperoleh karena dengan menggunakan upaya penyelesaian sengketa non litigasi 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, tinjauan yuridis 

perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan agen perusahaan antara PT. Samudra 

Solusindo dengan PP Arum Tugu tentang pelayanan penerimaan pembayaran tagihan 

listrik dan tagihan lainnya sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat 

sahnya perjanjian yaitu Kesepakatan Para pihak, Kecakapan para pihak, Adanya objek 

perjanjian, Suatu sebab yang halal. Yang dimana di dalam perjanjian yang telah dibuat para 

pihak telah dilaksanakan dengan benar seluruh syaratnya dan tidak ada penyimpangan di 

dalam perjanjian kerjasama itu. Kedua, Upaya penyelesaian wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan yaitu 

antara PT. Samudra Solusindo dengan PP Arum Tugu yang pernah terjadi, pada dasarnya 

terdapat dua pilihan penyelesaian yaitu dengan litigasi melalui pengadilan dan juga non-

litigasi atau diluar pengadilan, dari kasus yang pernah ada kedua belah pihak lebih memilih 

untuk menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan melakukan musyawarah dengan hasil 
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ditemukan win-win solution antara kedua belah pihak. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya maka dalam hal 

ini penulis memberikan saran yaitu kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian agar 

melakukan perjanjian kerjasama yang jelas yang mengatur poin-poin yang tidak merugikan 

salah satu pihak atau kedua belah pihak, dengan demikian dikemudian hari tidak ada 

perubahan harga atau tindakan wanprestasi sebagaimana yang dilakukan oleh para pihak. 

Karena pada dasarnya perjanjian sudah disetujui dan disepakati oleh para pihak di awal 

pembuatan perjanjian. 
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