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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Kontribusi tetap adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan mitra BGS 

kepada pemerintah karena telah menggunakan barang milik Negara/Daerah. 

Klausula kontribusi ada karena pemerintah berupaya untuk menambah pendapatan 

daerah dengan cara memanfaatkan dan mengelola asset yang dimiliki berupa 

tanah milik pemerintah dan pemerintah mendapatkan kompensasi karena investor 

tidak perlu membeli lahan lagi untuk dilakukan pembangunan. Kontribusi tetap 

merupakan penerimaan negara yang didapat dari mitra kerjasama BGS secara 

periodik. Perhitungan kontribusi tetap sendiri tidak diatur secara pasti di dalam 

peraturan perundang-undangan. Maksudnya tidak ada jumlah pasti yang harus 

dibayar oleh mitra kerjasama kepada negara. Namun jumlah perhitungan 

kontribusi tetap dapat dihitung dengan Present Value dan Net Present Value, yaitu 

dengan memperhatikan nilai tanah dan juga neraca. Jumlah yang didapatkan dari 

neraca adalah dihitung dari Pendapatan Kotor atau Gross Income, hal ini 

dilakukan untuk menghindari biaya operasional yang bisa saja sengaja 

dibengkakkan oleh mitra kerjasama. Tidak ada rumus tetap atau pasti dalam 

perhitungan kontribusi tetap ini, karena perhitungannya didasarkan pada 

kesepakatan dan kemampuan menghitung si pemilik tanah.  

2. Wanprestasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; Tidak memenuhi 

wanprestasi sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi terlambat, dan Memenuhi 
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prestasi tetapi keliru. Dalam Perjanjian BGS sendiri wanprestasi dapat terjadi 

sebelum masa konstruksi, selama masa konstruksi, dan saat masa pengoperasian. 

Keterlamabatan pembayaran kontribusi tetap dapat digolongkan wanprestasi 

karena termasuk salah satu bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi 

terlambat. Jika Mitra BGS melakukan keterlambatan pembayaran maka akan 

mendapatkan denda yaitu 1/1000 dikali nominal kontribusi tetap dikali jumlah 

hari keterlambatan. Saat Mitra BGS terlambat memenuhi prestasinya maka 

Pemerintah dapat memberikan surat peringatan. Jika surat peringatan tersebut 

tidak diindahkan selama 3 (tiga) kali berturut-turut. Maka Pemerintah dapat 

memutus kontrak secara sepihak. Pemerintah juga dapat menuntut ganti kerugian 

dan dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan perjanjian, litigasi 

(melalui pengadilan) atau non litigasi (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase). 

4.2 Saran 

1. Dalam penentuan jumlah kontribusi yang harus dibayarkan Mitra kepada 

pemerintah wajib dicantumkan secara eksplisit dalam Perjanjian BGS. Prinsip 

Transparansi ini diterapkan guna meminimalisir terjadinya konflik dan kerugian, 

baik prinsip proporsionalitas maupun prinsip pengelolaan risiko penting 

dijabarkan secara jelas dalam norma dan prosedur pelaksanaan Perjanjian BGS. 

2. Perjanjian BGS merupakan salah satu perjanjian yang rutin dilakukan dalam 

rangka pembangunan infrastruktur, maka pengaturannya memerlukan 

penyempurnaan yang lebih mendalam demi mencapai kepastian hukum bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. 
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