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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara pemilik 

kendaraan dan pihak penyewa dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil dan bentuk 

perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan rent car akibat wanprestasi yang 

disebabkan oleh pihak penyewa kendaraan di Kota Mataram. Objek dalam penelitian 

ini adalah usaha persewaan mobil di Kota Mataram, diantaranya yaitu PT. Wira 

Indira Nugaha (WIN) Tour & Travel, CV. Lombok Trans, dan CV. Buan Tamara 

Rent Car. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) substansi perjanjian sewa menyewa mobil 

yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dituangkan 

dalam surat perjanjian sewa menyewa yang memuat syarat sahnya perjanjian, harga 

sewa, ketentuan sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian 

sewa menyewa mobil sudah terlaksana dengan baik; dan 2) perlindungan hukum 

terhadap pemilik kendaraan mobil akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyewa 

dalam rangka penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa mobil di Kota 

Mataram sudah dilakukan dengan baik, dengan cara non litigasi atau di luar 

pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, dan/atau 

mediasi. 

 

Kata Kunci : perjanjian sewa menyewa, perlindungan hukum, wanprestasi.
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok, menyebabkan 

daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya 

dari sektor ekonomi. Perkembangan bisnis sewa menyewa mobil atau rent car ini 

memang merupakan tuntutan dari kegiatan pariwisata itu sendiri.  

Dalam hal sewa menyewa kendaraan roda empat (mobil) atau rent car, 

diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang 

menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, 

tetapi secara sukarela oleh para pihak.  

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah :
1
  

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

 

Sedangkan pengertian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 KUH Perdata 

yang berbunyi sebagai berikut :
2
  

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu 

disanggupi pembayarannya”. 

 

Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat 

dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi. Prestasi 

berasal dari bahasa Belanda; prestatie yang berarti ketetapan janji untuk membayar 

atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau 

kealpaan”.
3
 Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu 

kelalaian dan atau ingkar janji.  

Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas 

merupakan hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya 

terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa 

                                                             
1
 .Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Staatsblad  Tahun 1847 No 23, Pasal 1313 

2
 . Ibid, Pasal 1548 

3
 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007) h. 371 
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tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa 

sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. 

 

Penelitian ini bertujian untuk mengetahui bentuk perjanjian antara pemilik kendaraan 

dan pihak penyewa dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui 

bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan rent car akibat wanprestasi 

yang disebabkan oleh pihak penyewa kendaraan di Kota Mataram. 

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan 

model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku 

masyarakat. Beberapa metode untuk mengkaji permasalahan yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), 

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan Pendekatan Sosiologis 

(Sociological Approach). 

Jenis dan sumber data yang akan digunakan diantaranya yaitu data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang langsung diperoleh 

langsung dari masyarakat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan dan dokumen.  

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 3 (tiga) usaha persewaan 

mobil di Kota Mataram sebagai sampel penelitian, di antaranya yaitu : 

NO. NAMA USAHA ALAMAT 

1 PT. Wira Indira Nugraha (WIN) 

Tour & Travel 

Pagutan Recidence Blok F No 5, 

Mataram 

2 CV. Lombok Trans Jalan Energi Gang Anggrek No. 45, 

Mataram 

3 CV. Buan Tamara Rent Car Jalan Tanggul No. 2 Sukaraja Timur, 

Ampenan 

 

II. HASIL PENELITIAN 

A. Substansi Perjanjian Antara Pemilik Kendaran Dan Penyewa Dalam 

Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Di Kota Mataram 

Berikut ini merupakan prosedur sewa menyewa mobil adalah sebagai berikut: 



 
 

 

iii 

a) PT. WIRA INDIRA NUGRAHA (WIN) TOUR & TRAVEL
4
 

1) Pengemudi mempunyai SIM A yang masih berlaku 

2) Mempunyai KTP Mataram yang masih berlaku 

3) Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil 

4) Bersedia disurvei 

 

b) CV. LOMBOK TRANS
5
 

1) Mempunyai identitas yang jelas (KTP yang beraku)  

2) Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa sebagai tanda 

bukti sepakat kedua belah pihak. 

 

c) CV. BUAN TAMARA RENT CAR
6
 

1) Pengemudi mempunyai SIM A yang masih berlaku  

2) Mempunyai KTP Mataram yang masih berlaku 

3) Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil 

 
 

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ketiga rental 

mobil tersebut, diantaranya: 

a) PT. WIRA INDIRA NUGRAHA ( WIN) TOUR & TRAVEL 

1) Sewa dihitung per 24 jam atau kelipatannya selebihnya dihitung 

perjam atas keterlambatan pengembalian.  

2) Penyewa mempunyai KTP setempat yang sesuai dengan tempat 

tinggal. 

3) Penyewa yang melakukan sistem booking, harus membayar uang 

muka atau Down Payment sebesar 30% dari total biaya sewa. 

Apabila penyewa melakukan pembatan sepihak, maka uang muka 

atau DP yang telah dibayar tersebut hangus. 

4) Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi 

kerusakan maupun kehilangan kendaraan, biaya kerusakan 

sepenuhnya ditanggung penyewa.  

5) Pelanggaran lalu lintas merupakan tanggung jawab penyewa.  

6) Volume bahan bakar minyak saat meminjam dan mengembalikan 

kurang lebihnya sama.  

7) Penyewa tidak boleh menyerahkan, menggadai, ataupun 

menyewakan kembali mobil kepada orang lain.
7
 

                                                             
4 Wawancara dengan Bapak I Ketut Rauh S, S.Tp., Pemilik PT. Wira Indira Nugraha (WIN) Tour & 
Travel, pada tanggal 29 Januari 2018. 
5 Wawancara dengan Bapak M. Suud Ash Shiddiqie, Pemilik CV. Lombok Trans, pada tanggal 12 
Februari 2018. 
6 Wawancara dengan Bapak Septian Hariswan, Pemilik CV. Buan Tamara Rent Car, pada tanggal 19 
Februari 2018. 
7 Wawancara dengan Bapak I Ketut Rauh S, S.Tp., Pemilik PT. Wira Indira Nugraha (WIN) Tour & 
Travel, pada tanggal 29 Januari 2018. 
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b) CV. LOMBOK TRANS 

1) Penyewa diberikan pilihan paket sewa kendaraan yang sudah 

termasuk supir dan BBM yaitu FULL DAY (12 jam), HALF 

DAY (6 jam), dan AIRPORT (dari hotel ke bandara atau ke 

pelabuhan saja). 

2) Penambahan waktu sewa diluar paket yang telah ditentukan, 

dikenakan biaya tambahan setiap jam nya. 

3) Penyewa mempunyai KTP yang masih berlaku. 

4) Kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab perusahaan, 

kecuali jika ada kerusakan interior atau body mobil yang 

disebabkan penyewa itu sendiri.  

5) Mobil sewa tidak boleh disewakan kembali, digadai atau dijual 

kepada pihak lain. 

6) Pelanggaran lalu lintas merupakan tanggung jawab perusahaan. 

7) Bersedia menandatangani surat perjanjian sewa mobil.
8
  

 

c) CV. BUAN TAMARA RENT CAR 

1) Sewa dihitung per 24 jam. Apabila terjadi keterlambatan 

pengembalian mobil, akan dikenakan biaya hitungan per jam, hal 

ini berlaku jika penyewa telah mengonfirmasi keterlambatan 

pengembalian sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

Namun jika tidak ada konfirmasi keterlambatan sama sekali, 

maka akan dihitung penambahan sewa untuk satu hari. 

2) Penyewa mempunyai KTP setempat sesuai dengan tempat 

tinggal.  

3) Penyewa yang melakukan pemesanan dengan sistem booking 

untuk waktu yang telah ditentukan, harus membayar secara full 

dalam kurun waktu 1 x 24 jam melalui transfer ke bank yang 

telah ditentukan. 

4) Penyewa yang melakukan pembatalan secara sepihak sebelum 

waktu yang telah disepakati akan dikenakan biaya sebesar 30% 

dari total keseluruhan biaya sewa yang telah diserahkan, dan 

sisanya akan dikembalikan atau di-refund. 

5) Penyewa yang mengembalikan mobil sebelum waktu jatuh 

tempo, maka sisa uang sewa yang telah dibayar akan dipotong 

sebesar 50% dari total keseluruhan yang telah diserahkan.  

6) Penyewa tidak boleh menyerahkan kendaraan yang disewa pada 

orang lain. 

7) Penyewa bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan ataupun 

kehilangan kendaraan dan kelengkapannya yang diakibatkan 

kesalahan dan  kelalaian pengemudi atau penyewa. 

                                                             
8 Wawancara dengan Bapak M. Suud Ash Shiddiqie, Pemilik CV. Lombok Trans, pada tanggal 12 
Februari 2018. 



 
 

 

v 

8) Bahan bakar minyak mobil yang disewa pada saat dikembalikan 

dalam kondisi semula. 

9) Pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab penyewa.  

10) Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan penipuan yang 

harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum negara yang 

berlaku.
9
 

 

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Kendaraan Rent Car 

akibat Wanprestasi yang disebabkan oleh Penyewa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk-bentuk 

wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah sebagai berikut : 

a) PT. WIRA INDIRA NUGRAHA (WIN) TOUR & TRAVEL 

Beberapa kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Kasus wanprestasi pertama dilakukan oleh penyewa yang bernama 

Bapak Aguswandy. Kasus ini terjadi sekitar bulan Februari 2017 lalu. 

Pada saat itu, Bapak Aguswandy menyewa mobil Inova warna Silver. 

Dalam perjanjian sewa-menyewa pada PT. Wira Indira Nugraha (WIN) 

Tour & Travel, khusus untuk batas tempo pengembalian di atas jam 10 

malam waktu setempat, pihak rental memberikan toleransi waktu 

pengembalian hingga 2 jam. Akan tetapi, penyewa masih saja 

melakukan wanprestasi, yaitu melakukan pengembalian mobil melebihi 

waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, waktu jatuh tempo 

pengembalian mobil sekitar pukul 11 malam WITA, ditambah dengan 

waktu toleransi pengembalian mobil sebanyak 2 jam Artinya, batas 

maksimal waktu pengembalian mobil sekitar pukul 1 malam WITA. 

Namun, kenyataannya pihak penyewa mengembalikan mobil sekitar 

pukul 2 malam, yang artinya melebihi batas maksimal waktu 

pengembalian mobil.  

2) Kasus wanprestasi kedua yang dilakukan oleh penyewa yang bernama 

Bapak Wibisono, yang menyewa mobil Avanza hitam. Dalam hal ini 

penyewa yang mengembalikan mobil yang disewanya dari perusahaan 

dalam keadaan rusak. Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2017 

yang lalu. Ketika masa sewa telah berakhir, pihak perusahaan 

menghubungi penyewa untuk mengingatkan dan mempertanyakan 

mengenai masa sewa mobil yang akan berakhir. Setibanya penyewa di 

perusahaan, bapak I Ketut Rauh, selaku pimpinan perusahaan dan montir 

perusahaan serta penyewa bersama-sama melakukan pengecekan fisik 

ulang terhadap mobil. Setelah dilakukan pengecekan ulang bersama-sama 

                                                             
9 Wawancara dengan Bapak Septian Hariswan, Pemilik CV. Buan Tamara Rent Car, pada tanggal 19 
Februari 2018. 
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didapati bahwa bagian bamper belakang tengah mobil mengalami lecet 

dan penyok.
10

 

 

b) CV. LOMBOK TRANS 

Beberapa kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Kasus wanprestasi pertama dilakukan oleh penyewa yang bernama 

Ardie Boediman. Kasus ini terjadi pada bulan September 2017 lalu. 

Dalam hal ini mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan pada 

bagian bemper belakang dan pintu belakang. Pada waktu itu, Bapak 

Ardie menyewa mobil Ertiga Putih dengan mengambil paket sewa 

kendaraan HALFDAY (6 jam). Namun, penyewa mengatakan jika Ia 

sendiri yang ingin membawa mobil itu ditemani oleh supir yang sudah 

termasuk saat menyewa kendaraan. Menurut Bapak M. Suud selaku 

pemilik, Bapak Ardie beralasan bahwa ia ingin merasakan berkendara 

di Lombok. Pihak rental mengizinkan tetapi dengan syarat jika terjadi 

kerusakan pada kendaraan dan hal apa saja yang dapat merugikan 

perusahaan adalah tanggungjawab penyewa dan bukan tanggungjawab 

perusahaan selama mobil sewa digunakan. Penyewa menerima syarat 

tersebut dengan menandatangani perjanjian sewa-menyewa tersebut. 
Pada saat mampir di pusat oleh-oleh, penyewa memarkirkan kendaraan 

dengan tidak hati-hati dan mengakibatkan bemper dan pintu belakang 

mobil rusak cukup parah. Ia lupa mengembalikan perseneleng pada 

posisi netral dan mengaku baru fasih menggunakan mobil. 

2) Kasus wanprestasi kedua yang dilakukan oleh penyewa yang bernama 

Bapak Agus Cahyono. Pada saat itu, Bapak Agus menyewa mobil 

Inova hitam yang rencananya akan digunakan untuk berwisata bersama 

keluarganya. Dalam hal ini penyewa yang mengembalikan mobil yang 

disewanya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kejadian tersebut 

terjadi sekitar bulan November 2017 yang lalu. Penyewa menyewa 

kendaraan dan mengambil paket FULL DAY (12jam) untuk satu hari saja. 

Penyewa yang melakukan sistem booking melalui telepon, 

mengkonfirmasi di hari sebelumnya bahwa minta untuk dijemput di hotel 

sekitar pukul 8 WITA. Pada hari yang telah disepakati, sopir yang datang 

menjemput tepat sesuai waktu yang telah ditentukan, namun, karena alasan 

tertentu penyewa keluar hotel sekitar pukul 10 pagi. Pada saat itu, 

penyewa beserta keluarganya, pergi mengelilingi objek wisata di pulau 

Lombok, dan baru balik ke hotel sekitar pukul 10 malam waktu setempat. 

Karena waktu kerja sopir selama 12 jam, yang berarti ada kelebihan waktu 

sebanyak 2 jam dari waktu yang telah disepakati, maka sopir 

mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak penyewa, bahwa Ia harus 

membayar denda.
11

 

                                                             
10 Wawancara dengan Bapak I Ketut Rauh S, S.Tp., Pemilik PT. Wira Indira Nugraha (WIN) Tour & 
Travel, pada tanggal 29 Januari 2018. 
11 Wawancara dengan Bapak M. Suud Ash Shiddiqie, Pemilik CV. Lombok Trans, pada tanggal 12 
Februari 2018. 
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c) CV. BUAN TAMARA RENT CAR 

Beberapa kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Kasus wanprestasi pertama dilakukan oleh penyewa yang bernama 

Bapak Firmansyah. Pada saat itu, Bapak Firmansyah menyewa mobil 

Avanza silver. Kasus ini terjadi sekitar bulan April 2017 lalu. Dalam 

hal ini, penyewa menyewa kendaraan tersebut untuk 2 hari dengan 

membayar uang dimuka. Namun, mobil yang disewa tersebut 

mengalami kecelakaan tunggal sehingga menyebabkan kerusakan yang 

cukup parah di bagian bamper depan dan samping kiri akibat masuk 

selokan. Pada saat kejadian, penyewa menghubungi pihak rental untuk 

menginformasikan kejadian yang telah dialami tersebut, dan meminta 

pihak rental untuk datang langsung ke lokasi kejadian dan membantu 

untuk mengambil mobil tersebut. 

2) Kasus wanprestasi kedua dilakukan oleh penyewa yang bernama Bapak 

Rizky Saputra yang diduga tidak memiliki itikad baik. Kasus ini terjadi 

sekitar bulan Oktober 2017 lalu. Pada saat itu, Bapak Rizky Saputra 

menyewa mobil Inova Hitam. Dalam hal ini, penyewa yang menyewa 

mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang 

sewa dimuka, tetapi mobil yang disewa baru dikembalikan 5 (lima) hari 

berikutnya dan sisa uang sewa untuk 3 (hari) yang belum dibayar susah 

untuk ditagih. Pada saat mendekati batas waktu jatuh tempo, pihak 

peusahaan menghubungin penyewa dengan maksud untuk 

mengingatkan serta mempertanyakan mengenai batas sewa mobil yang 

akan berakhir. Namun, tidak ada kejelasan dari pihak penyewa karena 

ketika dihubungi, pihak penyewa tidak merespon.
12

 

 
PT. Wira Indira Nugeraha (WIN) Tour & Travel, CV. Lombok Trans, dan 

CV. Buan Tamara Rent Car dalam menyelesaikan sengketa dengan cara non 

litigasi atau di luar pengadilan. Untuk penyelesaian atau solusi yang 

ditempuh oleh pihak rental dan pihak penyewa atas kasus-kasus wanprestasi 

yang terjadi, adalah sebagai berikut :  

a) PT. WIRA INDIRA NUGRAHA (WIN) TOUR & TRAVEL 

Bentuk penyelesaian wanprestasi oleh penyewa yaitu sebagai berikut : 

1) Penyelesaian kasus wanprestasi oleh penyewa yang pertama yang 

dilakukan oleh Bapak Aguswandy adalah keterlambatan pengembalian 

mobil yang melebihi batas waktu yang telah disepakati. Dalam 

perjanjian sewa-menyewa, untuk keterambatan waktu pengembalian 

                                                             
12 Wawancara dengan Bapak Septian Hariswan, Pemilik CV. Buan Tamara Rent Car, pada tanggal 19 
Februari 2018. 
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mobil dihitung perjam dengan biaya ganti rugi sebesar 10% dari harga 

sewa mobil. Dalam hal ini, pihak penyewa menyewa mobil Inova 

dengan harga sewa Rp.350.000 per 24 Jam, dan penyewa melakukan 

keterlambatan pengembalian mobil hingga 3 jam dari waktu yang telah 

ditentukan. Waktu toleransi pengembalian sebanyak 2 jam khusus 

untuk waktu batas tempo pengembalian mobil di atas pukul 10 malam 

tidak berlaku atau hangus, dikarenakan pihak penyewa mengembalikan 

mobil melebihi batas waktu yang telah disepakati. Sehingga, biaya 

ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa adalah 10% x 

Rp.350.000,00- x 3 jam = Rp.105.000,00-. Cara penyelesaian sengketa 

tersebut dilakukan dengan negosiasi atau perundingan. Dalam hal ini, 

penyewa memilih untuk membayar ganti rugi langsung tunai pada saat 

mengembalikan mobil, karena Ia  

menyadari kesalahannya. 

2) Penyelesaian kasus wanprestasi oleh penyewa yang kedua dilakukan 

oleh Bapak Wibisono, yaitu mengembalikan mobil yang disewanya 

dalam keadaan rusak pada bagian bamper belakang tengah mobil yang 

mengalami lecet dan penyok. Menurut pimpinan PT. Wira Indira 

Nugraha (WIN) Tour & Travel, biaya kerusakan terhadap mobil 

biasanya ditaksir oleh tim penilai (montir) yang dibentuk oleh pemberi 

sewa, bila kerusakan dalam tingkatan ringan, seperti adanya goresan 

pada mobil, maka pemilik sewa tidak akan memintakan 

pertanggungjawaban kepada penyewa, tetapi apabila kerusakan di atas 

Rp.1.000.000,00-, maka tanggung jawab atas kerusakan kendaraan 

ditanggung secara bersama-sama oleh penyewa dan pemberi sewa. 

Dalam kasus ini, kerusakan mobil tersebut termasuk dalam tingkat 

medium yang biaya perbaikannya di atas Rp1.000.000,00-, sehingga 

tanggung jawab terhadap kerusakan mobil tersebut ditanggung secara 

bersama-sama oleh pihak penyewa dan pihak rental. Di samping itu, 

mobil yang disewa tersebut memiliki asuransi, sehingga biaya 

perbaikan tersebut dibagi dua secara merata. Cara kepengurusan biaya 

ditanggung terlebih dahulu oleh pemberi sewa, setelah pengurusan 

selesai maka diadakan negosiasi atau perundingan. Penyewa memilih 

untuk membayar ganti rugi dengan cara kredit dalam kurun waktu 1 

bulan, dan penyewa tersebut memiliki itikad baik, karena Ia membayar 

tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
13

 

 

b) CV. LOMBOK TRANS 

Bentuk penyelesaian wanprestasi oleh penyewa yaitu sebagai berikut : 

1) Penyelesaian wanprestasi oleh pernyewa yang pertama dilakukan oleh 

Bapak Ardie Boediman. Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa 

yang wanprestasi dalam hal mobil sewa mengalami kerusakan akibat 

kecelakaan menurut pimpinan CV. Lombok Trans sebenarnya segala 

                                                             
13 Wawancara dengan Bapak I Ketut Rauh S, S.Tp., Pemilik PT. Wira Indira Nugraha (WIN) Tour & 
Travel, pada tanggal 29 Januari 2018. 
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kerusakan ditanggung oleh perusahaan dikarenakan perusahaan 

menyewakan kendaraan dengan sistem tidak lepas kunci atau dengan 

kata lain menyewakan kendaraan sudah termasuk dengan supir. Dalam 

kasus ini, dimana kerusakan mobil disebabkan oleh penyewa yang 

mengendarai sendiri mobil tersebut ditemani oleh supir, menjadi kasus 

baru yang dialami bagi CV. Lombok Trans. Namun, karena sudah 

dibuat perjanjian terlebih dahulu antara penyewa dan pihak rental, 

bahwa segala jenis kerusakan di tanggung oleh penyewa. Setelah 

dilakukan pengecekan ulang di bengkel oleh pemilik rental, montir dan 

penyewa, kerusakan mobil terjadi pada bagian bemper dan pintu 

belakang yang lecet dan penyok cukup parah. Biaya ganti kerugian 

tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melihat dari seberapa parah 

kerusakan tersebut. Alasan kenapa pihak rental tidak melepaskan 

penyewa begitu saja, dan turut membawa dalam penyelesaian kasus ini, 

dikarenakan karena penyewa bukan merupakan warga setempat, 

sehingga tidak ada jaminan yang dapat ditinggalkan penyewa sebagai 

bukti bahwa penyewa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya 

tersebut. Melihat adanya itikad baik dari pihak penyewa, maka biaya 

ganti rugi yang dibebankan pada penyewa sebesar 70% dari total 

keseluruhan biaya. Cara penyelesaian kasus ini dengan cara negosiasi 

atau perundingan. Penyewa memilih untuk langsung melunaskan biaya 

ganti rugi atas kerusakan yang disebabkannya tersebut, sesuai dengan 

taksiran biaya yang telah disepakati, dikarenakan Ia harus ke airport 

(Bandara Internasional Lombok) untuk kembali ke daerah asalnya, 

Surabaya.  

2) Penyelesaian wanprestasi oleh penyewa yang kedua dilakukan oleh 

Bapak Agus Cahyono, yaitu keterlambatan pengembalian mobil 

melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian kasus 

wanprestasi seperti ini, menurut pimpinan CV. Lombok Trans 

dilakukan dengan cara membayar biaya ganti rugi dalam hitungan per 

jam, yaitu sebesar Rp.50.000,00- per jamnya. Nantinya, biaya ganti 

rugi tersebut akan dibagi rata oleh pihak rental dan supir, sebagai ganti 

rugi atas sewa kendaraan dan jam kerja supir yang melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, penyewa yang menyewa 

mobil Inova hitam untuk paket FULL DAY (12 jam), menggunakan 

mobil melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga 2 jam. 

Sehingga biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh penyewa adalah 

Rp.550.000,00- untuk harga sewa mobil, ditambah dengan biaya ganti 

rugi (denda) karena telah menggunakan mobil melebihi batas waktu 

yang telah disepakati sebanyak Rp.50.000,00 x 2 jam = Rp.100.000,00-

. Sehingga total yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp.650.000,00-. 

Namun, dalam hal ini, penyewa tidak memiliki itikad baik untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ia hanya membayar uang 

sewa mobil saja, yaitu sebesar Rp.550.000,00-. Sehingga, langkah 

pihak rental merasa dirugikan, dan mengambil tindakan penyelesaian 

kasus ini dengan cara mediasi atau penengah, yaitu dengan melibatkan 

pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk sebagai penengah untuk 



 
 

 

x 

membantu menyelesaikan kasus ini. Perusahaan mengirim orang untuk 

menagih kekurangan biaya yang harusnya dibayar oleh penyewa 

tersebut.
14

 

 

c) CV. BUAN TAMARA RENT CAR 

Bentuk penyelesaian wanprestasi oleh penyewa yaitu sebagai berikut : 

1) Penyelesaian kasus wanprestasi oleh penyewa yang pertama dilakukan 

Bapak Firmansyah, yaitu mobil yang disewa tersebut mengalami 

kerusakan di bagian bamper depan dan samping kiri akibat masuk 

selokan. Kerusakan mobil tersebut termasuk dalam tingkatan yang 

cukup parah. Menurut Bapak Septian Hariswan selaku pemilik rental, 

kasus wanpretasi oleh penyewa berupa kerusakan mobil, bentuk 

pertanggungjawabannya dibagi menjadi dua, yaitu pada mobil yang 

memiliki asuransi, penyewa hanya harus membayar sebesar 

Rp.500.000,00- saja. Namun, untuk mobil yang tidak memiliki 

asuransi, keseluruhan biaya perbaikan atas kerusakan mobil ditanggung 

oleh penyewa. Dalam kasus ini, penyewa yang menyewa mobil Avanza 

mengalami kecelakaan tunggal akibat kelalaiannya sendiri. Mobil yang 

disewa tersebut memiliki asuransi, sehingga sesuai dengan perjanjian 

sewa-menyewa, pihak penyewa hanya perlu membayar uang ganti rugi 

sebesar Rp.500.000,00 saja. Cara penyelesaian sengketa pada kasus ini 

dilakukan dengan cara negosiasi atau perundingan. Dalam hal ini, 

penyewa memilih untuk membayar biaya ganti rugi secara kredit dalam 

kurun waktu 2 minggu, sebagaimana yang telah disepakati dalam 

negosiasi antara penyewa dan pihak rental. Pihak rental 

memprtimbangkan hal tersebut karena penyewa tersebut merupakan 

warga setempat (berasal dari kota Mataram), sehingga kemungkinan 

jika penyewa ingin lari dari tanggungjawabnya tersebut masih bisa 

diatasi.  

2) Penyelesaian wanprestasi oleh penyewa yang kedua dilakukan Bapak 

Rizky Saputra, yaitu memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain 

yang tidak tercantum di dalam isi perjanjian sewa-menyewa mobil 

tanpa sepengetahuan pihak rental. Di samping itu, biaya ganti rugi 

keterlambatan pengembalian mobil yang disewa selama 3 hari dari 

waktu yang telah ditentukan, susah untuk ditagih. Dalam hal ini, 

penyewa yang pada saat itu menyewa mobil Inova hitam, mengaku 

hanya sebatas sebagai penyewa saja, dan yang membayar yang sewa 

dimuka untuk 2 hari (sebesar Rp.800.000,00-) tersebut adalah pihak 

lain, yaitu tempat Ia memindah tangankan mobil tersebut. Namun, 

pihak tersebut enggan untuk memberikan biaya ganti rugi atas 

keterlambatan pengembalian tersebut. Sehingga, biaya ganti rugi yang 

seharusnya dibayar oleh penyewa tersebut atas keterlambatan 

pengembalian yaitu Rp.400.000,00- x 3 hari = Rp.1.200.000,00-. 

                                                             
14 Wawancara dengan Bapak M. Suud Ash Shiddiqie, Pemilik CV. Lombok Trans, pada tanggal 12 
Februari 2018. 
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Awalnya, cara penyelesaian sengketa untuk kasus wanprestasi ini yaitu 

dilakukan dengan cara negosiasi atau perundingan. Penyewa sudah 

menunjukkan itikad tidak baik dari awal, bahwa Ia merasa itu bukan 

tanggung jawabnya, sehingga pihak perusahaan memilih cara 

penyelesaian dengan cara mediasi atau penengah, yaitu pihak rental 

menunjuk orang lain sebagai mediator atau penengah untuk membantu 

menyelesaikan masalah ini. Mediator tersebut ditunjuk sebagai tukang 

tagih, untuk menagih biaya ganti rugi yang seharusnya dibayar oleh 

penyewa. Pihak rental memberikan batas waktu 1 bulan untuk 

membayar keseluruhan biaya ganti rugi tersebut.
15

 

 

Berdasarkan kasus wanprestasi dari ketiga usaha rent car di atas, 

karena penyewa melakukan wanprestasi, dan pihak perusahaan berhak 

meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan penyewa sehingga 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :“Penggantian biaya, rugi 

dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan 

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu 

yang telah dilampaukannya”. 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Wira Indira Nugraha (WIN) Tour & 

Travel, CV. Lombok Trans, dan CV. Buan Tamara Rent Car, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak penyewa). 

Kesepakatan dari perjanjian ini dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang 

disebut sebagai surat perjanjian sewa menyewa mobil yang disepakati dan 

dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, 

ketentuan sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa 

                                                             
15 Wawancara dengan Bapak Septian Hariswan, Pemilik CV. Buan Tamara Rent Car, pada tanggal 19 
Februari 2018. 



 
 

 

xii 

menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa 

mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak dan tidak merugikan 

salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.  

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini berakhir jika pihak debitur 

sudah habis waktu sewanya sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil 

yang disepakati dan obyek sewa yang diperjanjikan sudah kembali berada pada 

pihak kreditur (yang menyewakan) tepat waktu atau tidak adanya keterlambatan 

dan dalam keadaan atau kondisi seperti semula tanpa ada kerusakan, dan apabila 

terjadi kerusakan atau keterlambatan pengembalian mobil sewa menjadi 

tanggungjawab oleh pihak debitur (penyewa). 

2. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa, dilakukan dengan cara 

non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan 

cara bernegosiasi, dan/atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata 

damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa. Bentuk-bentuk 

wanprestasi oleh penyewa yang sering kali terjadi di antaranya yaitu berupa 

keterlambatan pengembalian mobil yang melebihi waktu yang telah ditentukan 

dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet dan penyok pada bagian body mobil 

yang disebabkan oleh penyewa. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran di antaranya:  

1. Bagi Perusahaan Rental Mobil  

Sebaiknya terhadap naskah perjanjian sewa menyewa mobil, perlu 

diadakan pembaharuan dan penyempurnaan. Hal ini dimaksudkan agar 

naskah perjanjian tersebut dapat mengakomodir seluruh kepentingan para 

pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari tidak merugikan 

para pihak ataupun salah satu pihak.  

2. Bagi Penyewa  

Sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari 

naskah perjanjian sewa menyewa, sehingga mengetahui apa yang menjadi 

hak dan kewajibannya, termasuk seberapa besar tanggungjawabnya saat 

menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada 

mobil yang disewanya.  
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