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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

Bab terakhir dari skripsi ini akan memaparkan mengenai hasil akhir 

penelitian yang telah Penulis lakukan, yang dimana terbagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: kesimpulan dan saran. Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, 

kesimpulan dan saran yang didapat Penulis dalam Bab ini, merupakan hasil 

analisis Penulis yang mengikuti arah atau susunan dari struktur kontrak sebagai 

nama ilmu hukum. 

Sebelumnya Penulis merasa perlu mengkemukakan perihal mengenai 

kedudukan hukum antara KUH Perdata dan UU Telekomunikasi dalam hubungan 

hukum antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi. Pada asasnya yang mempunyai kedudukan lebih kuat adalah UU 

Telekomunikasi, hal ini dikarenakan dengan adanya asas peraturan khusus 

menyampingkan peraturan yang umum (lex specialis derograt lex generalis), 

dimana dalam skripsi ini UU Telekomunikasi adalah lex specialis dan KUH 

Perdata adalah lex generalis. Selain itu, nampaknya berdasarkan Surat Edaran 

MA-RI No. 03 Tahun 1963 yang mengindahkan bahwa KUH Perdata tidak lagi 

dianggap sebagai Undang-Undang, akan tetapi dianggap kitab atau dokumen yang 

hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Penulis merasa kedua 

hal yang diungkapkan dalam paragraf ini, telah cukup membuktikan bahwa UU 
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Telekomunikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan 

KUH Perdata. 

 

A. Kesimpulan 

 
Dari penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana merupakan analisis 

perbandingan antara perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata dengan 

perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi, Penulis telah berhasil menarik 

beberapa pemahaman, bahwa hakikat perjanjian sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi adalah suatu kontrak. Hal ini dapat terlihat dari karakteristik 

perjanjian tersebut, yang ternyata tidak jauh berbeda dengan karakteristik suatu 

kontrak. 

Pendapat Penulis telah terbukti, bahwa pada hakikatnya disamping 

perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi adalah suatu kontrak, 

perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi tersebut, dapat diakomodir 

oleh perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata. Namun, Penulis 

berpendapat bahwa pembuat UU Telekomunikasi terlalu “menggampangkan 

dan/atau menyederhanakan” persamaan antara perjanjian sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi dengan perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata.  

 Analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah membuktikan bahwa 

asas-asas dalam hukum kontrak diabaikan oleh perjanjian sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi. Nampaknya penelitian Penulis telah menemukan adanya 

kesepakatan “semu” dan pelanggaran asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

sewa-menyewa jaringan telekomunikasi. Padahal kesepakatan dan asas kebebasan 



67 
 

berkontrak adalah prinsip-prinsip dasar dari sebuah kontrak, dimana telah 

membuat perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi menjadi sebuah 

perjanjian baku yang dipaksakan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga 

semakin menguatkan bahwa pembuat UU Telekomunikasi terlalu 

“menggampangkan dan/atau menyederhanakan” masalah yang ada. 

Perbedaan lainnya dirasa tidak terlalu berdampak besar, dan menurut 

hemat Penulis perbedaan tersebut masih dapat diakomodir dan/atau diterima oleh 

hubungan hukum sewa-menyewa menurut KUH Perdata. Sehingga pada akhirnya 

Penulis berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah sewa-

menyewa. 

 

B. Saran 

 
Saran yang diberikan Penulis kepada pembuat Undang-Undang yaitu: 

sebaiknya pada masa mendatang pembuat Undang-Undang lebih memperhatikan 

secara detail mengenai persoalan-persoalan yang terdapat dalam Undang-Undang 

yang dibuatnya, agar pembuat Undang-Undang tidak mudah dituduh oleh 

rakyatnya sebagai pihak yang “menggampangkan dan/atau menyederhanakan” 

masalah. Sebaliknya pembuat Undang-Undang justru akan dipuji sebagai pihak 

yang tunduk dan patuh (obedience) kepada hukum (to the Law). 


