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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa pelaksanaan Kontrak 

Sewa-menyewa Peralatan Konstruksi. Kontrak merupakan dasar dari banyak kegiatan sehari-

hari, karena kontrak menyediakan cara-cara bagi individu maupun badan hukum untuk 

melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Akibat hukum dalam suatu kontrak pada dasarnya lahir 

dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Bentuk dari akibat hukum suatu kontrak adalah pemenuhan dari hak dan 

kewajiban masing-masing pihak tersebut. 

Dalam kenyataannya pelaksanaan suatu kontrak tidak sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati oleh masing-masing pihak, masih banyak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 

atau wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati. Dari adanya pelanggaran atau 

wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kontrak yang telah disepakati akan 

merugikan pihak lainnya, sehingga menyebabkan timbul sengketa atau perselisihan antara kedua 

belah pihak. 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya perselisihan 

atau sengketa Kontrak Sewa-menyewa Peralatan konstruksi antara PT. Perkasa Jaya Mulya 

dengan PT. Adikarya Utama. Selain itu juga untuk mengetahui upaya penyelesaian yang 

dilakukan PT. Perkasa Jaya Mulya terhadap wanprestasi yang dilakukan PT. Adikarya Utama. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pembahasan 

berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dengan melihat kenyataan atau realitas yang berhubungan dengan permasalahan dan 

penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya perselisihan atau sengketa antara PT. 

Perkasa Jaya Mulya dengan PT. Adikarya Utama, yaitu adanya pelanggaran atau wanprestasi 

yang dilakukan PT. Adikarya Utama terhadap Kontrak Sewa-menyewa Peralatan Konstruksi 

yang telah disepakati dengan PT. Perkasa Jaya Mulya. Pelanggaran atau wanprestasi tersebut 

berupa keterlambatan kewajiban pembayaran uang sewa peralatan konstruksi yang sudah jatuh 

tempo dan keterlambatan pengembalian peralatan konstruksi yang disewanya. Upaya 

penyelesaian yang dilakukan PT. Perkasa Jaya Mulya terhadap wanprestasi yang dilakukan PT. 

Adikarya Utama secara musyawarah/mufakat dan negosiasi 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di bidang kontrak tidak harus 

melalui jalur pengadilan atau litigasi, karena penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat 

diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu berupa musyawarah/mufakat antara kedua belah 

pihak. Tetapi apabila dengan musyawarah/mufakat kedua belah pihak tidak menemukan 

kesepakatan penyelesaian, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut 

melalui jalur pengadilan atau litigasi. 



 

 


