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RINGKASAN 

 

 PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM JASA PENYEWAAN MOBIL 

(Studi di Kota Mataram) 

Penyusun : Eva Dian Lisamana 
Pembimbing : Zainal Asikin dan I Gusti Agung Wisudawan 

 
 

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia, salah satu yang 
menjadi kebutuhan yaitu kendaraan. Kendaraan merupakan sarana penting penunjang 
bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktifitas, oleh karena itu banyak 
pelaku usaha yang mendirikan usaha dalam bidang jasa transportasi seperti 
penyewaan mobil. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah tentang 
bagaimana bentuk perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota 
Mataram. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan pelaku usaha dalam jasa 
penyewaan mobil di kota Mataram, maka penyusun tertarik untuk mengadakan 
penelitian ilmiah, yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul : 
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM JASA PENYEWAAN MOBIL 
(Studi di Kota Mataram).  

Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil 
di Kota Mataram. Serta Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang 
timbul akibat kelalaian konsumen. 

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian 
Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan 
perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di 
lapangan (inconcreto). 

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota 
Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil. 

Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen 
mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya 
diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai 
mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha. 
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ABSTRAK 
 
 

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM JASA PENYEWAAN MOBIL 

(Studi di Kota Mataram) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi 
pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Mataram. Penelitian ini 
menggunakan penelitian secara normatif-empiris. Bahwa Perlindungan hukum bagi 
pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di kota Mataram mengacu pada ketentuan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
substansi perjanjian penyewaan mobil. Penyelesaian sengketa atas kerugian yang 
timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu 
penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen 
kepada pelaku usaha. 
 
Kata Kunci : Perlindungan, Penyewaan, Mobil. 

 

 

ABSTRACT 
 

PROTECTION BUSINESS SERVICES IN BUSINESS RENTAL CARS  

(Studies in Mataram) 
 

This study aims to determine how the legal protection for businesses in car rental 
services in the city of Mataram. This study uses empirical-normative research. That 
the legal protection for businesses in car rental services in the city of Mataram refers 
to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the substance of 
the car rental agreement. Settlement of disputes over damages arising from the 
negligence of the consumer refers to the substance of the agreement is the settlement 
of the problem solved by means of non-litigation, namely through deliberation to 
reach consensus, and compensation on the part of consumers to businesses. 
 
Keywords : Protection, Rental, Car. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan 

pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat penting 

adalah bidang perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat 

kemajuan suatu bangsa. Perekonomian juga dapat mengukur tingkat 

kehidupan masyarakat, apabila tingkat ekonomi masyarakat di suatu negara 

tinggi maka bisa dikatakan masyarakat negara tersebut sejahtera. Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menjaga agar kegiatan 

perekonomian dapat berjalan lancar dan stabil sehingga Indonesia tidak kalah 

bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

akan barang dan jasa. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, salah satu 

yang menjadi kebutuhannya yaitu kendaraan, karena kendaraan merupakan 

sarana penting penunjang bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan 

produktifitas. Kebutuhan kendaraan bagi masyarakat saat ini dirasakan tidak 

lagi sebagai kebutuhan Sekunder namun sudah menjadi kebutuhan Primer, 

karena kendaraan sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat baik kota maupun di pedesaan guna untuk memperlancar aktifitas 

dan kebutuhan sehari-hari. 

Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam 

kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa 
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manfaat transportasi secara ekonomi, meliputi : Perpindahan orang yaitu 

transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari 

satu tujuan ke tujuan lainnya. Pemindahan barang yaitu menjadikan barang–

barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat–tempat lainnya yang 

membutuhkan barang – barang tesebut. Menjaga stabilitas harga barang  yaitu 

menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang 

akan tetap stabil.1 

Dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah, transportasi 

amat sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka 

perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat, akan tetapi apabila di suatu 

daerah transportasi terbatas maka akan menghambat perkembangan wilayah 

tersebut. Oleh karena itu transportsi sangat dibutuhkan untuk perkembangan 

suatu wilayah. 

Ada berbagai macam jenis transportasi yang ada di Indonesia, salah 

satunya yaitu transportasi darat seperti mobil. Mobil adalah suatu kendaraan 

roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin 

atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah 

dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil 

sebagai barang milik pribadi. Oleh karena itu, maka banyak orang atau badan 

usaha yang mendirikan rental mobil (penyewaan mobil) yang dapat 

membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi 

dan fasilitas mobil tersebut. Rental mobil (penyewaan mobil) adalah 

1 Sovy Fajrianti, Manfaat Transportasi Secara Ekonomi, diakses dari http://www. 
dishub.jabarprov.go.id/content.php?id=221, diakses pada tanggal 14 September 2015. 
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pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk 

perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan 

yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang 

bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau 

mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati 

bersama. 

Mobil merupakan transportasi yang banyak di pakai oleh orang, baik 

itu untuk kegiatan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi bagi 

sebagian masyarakat, kebutuhan untuk memiliki kendaraan khususnya mobil 

dirasakan sangat berat, untuk membeli mobil dirasakan sangat mahal, 

sehingga masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan lebih lanjut. 

Karena hal tersebut maka banyak orang atau pelaku usaha yang mendirikan 

usaha penyewaan mobil yang dapat membantu seseorang / masyarakat yang 

tidak memiliki mobil untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Usaha 

penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dan 

masyarakat sebagai penyewa, namun juga menguntungkan bagi peningkatan 

taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas kepada 

peningkatan perekonomian negara.  

Di Pulau Lombok khususnya Kota Mataram, terdapat banyak tempat-

tempat penyewaan mobil. Hal tersebut dikarenakan Pulau Lombok 

merupakan tujuan destinasi wisata sehingga ramai dikunjungi untuk tujuan 

wisata, baik itu turis mancanegara maupun turis dari Indonesia sendiri, untuk 

mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut para turis mancanegara maupun 
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turis dari Indonesia membutuhkan alat transportasi seperti mobil. Pengguna 

jasa atau penyewa bebas memilih mobil yang tersedia untuk digunakan sesuai 

dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara pelaku usaha 

penyewaan mobil dengan penyewa. Selain itu, penyewa juga dapat memilih 

jangka waktu penyewaan yang biasanya terdiri dari 12 (dua belas) jam atau 

24 (dua puluh empat) jam.  

Pelaku usaha melihat usaha penyewaan mobil adalah usaha yang 

sangat cocok untuk dikembangkan di Kota Mataram. Layanan yang 

ditawarkan oleh penyewaan mobil tidak hanya penyewaan mobil, tetapi juga 

penyewaan mobil beserta sopirnya. Hal ini sangat memudahkan turis 

mancanegara maupun dalam negeri apabila ingin melakukan perjalanan 

wisata di Pulau Lombok . Tempat-tempat penyewaan mobil memberikan 

layanan tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang 

digunakan adalah perjanjian tertulis yang telah dibakukan oleh pelaku usaha 

atau disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang 

ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang berisi syarat-syarat baku. 

Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di 

dalam perjanjian. Bagi pelaku usaha, perjanjian tertulis tersebut sangat 

penting untuk melindungi kepentingannya terhadap kehilangan atau 

kerusakan terhadap mobil sewaan. Semua ketentuan mengenai hal-hal 

tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha dicantumkan di dalam perjanjian 

tertulis tersebut serta upaya penyelesaiannya.  
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Lebih lanjut di dalam perjanjian tertulis memuat syarat dan ketentuan 

dalam melakukan penyewaan mobil. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk 

upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila penyewa menimbulkan 

kerugian terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi 

resiko kerugian yang tidak jarang diderita oleh pelaku usaha. 

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 huruf b 

mengenai hak pelaku usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.  

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik mengadakan 

penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN 

PELAKU USAHA DALAM JASA PENYEWAAN MOBIL (STUDI DI 

KOTA MATARAM). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah :  

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa 

penyewaan mobil di Kota Mataram? 

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat 

kelalaian konsumen? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari permasalahan yang diajukan, maka penelitian mampunyai 

beberapa tujuan dan manfaat, dari sebuah penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Penelitian :  

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa 

penyewaan mobil di Kota Mataram. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul 

akibat kelalaian konsumen. 

 

2. Manfaat Penelitian :  

a. Manfaat Akademis  

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program 

studi ilmu hukum pada Falkultas Hukum Universitas Mataram.  
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b. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang 

ilmu hukum bisnis. 

c.    Manfaat Praktik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, masukan serta informasi yang berharga dan solusi yang 

tepat bagi pelaku usaha khususnya usaha penyewaan mobil dalam hal 

melindungi usahanya. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, maka 

ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dalam tulisan ini akan 

dibatasi pada permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi 

pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di Kota Mataram serta 

penyelesaian permasalahan atas kerugian yang timbul akibat kelalaian 

konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada 

konsumen dari kerugian atas penggunanan produk barang dan/atau jasa.2 

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, 

dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun 

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan 

hidup.3 

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya 

disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun 

bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena 

bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan 

2 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal,UIN-
Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 1   

3  Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,  Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9 
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konsdusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa 

juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikannya sebagai 

mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang 

timbul dari suatu perikatan.4  

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata Consumer (Inggris-

Amerika), atau Consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari Consumer 

atau Consument itu tercantun dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti 

Consumer itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan 

barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk 

konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Black’ Law Dictionary 

memberikan pengertian konsumen sebagai berikut : Konsumen adalah mereka 

yang berperan sebagai pembeli/pengguna, pemelihara dan pembuat barang dan/ 

jasa.5 

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai 

barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan’’.6 

Hak dan kewajiban dalam kontrak (Bisnis) merupakan dua sisi yang 

bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi 

4 Burhanuddin, Op.cit., hlm.2 
5 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, UB-Press, Malang, 2011, hlm. 30. 
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

psl.1 angka 2. 
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kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak 

menjadi hak pihak lain. 

Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. 

2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang. 

3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang 

digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. 

7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian. 

8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. 

Kewajiban konsumen konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan 

keselamatan. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang. 
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3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Sedangkan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.7 

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’. 

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:  

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

7 Burhanuddin, Op.cit., hlm. 10. 
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3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian barang/jasa. 

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku. 

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam 

rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu 

perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, 

penjual dan pembeli, harga, dan barang. 
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Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat 

hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada 

konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen 

atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). 

Lebih lanjut setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-

undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari 

diterbitkannya undang-undang itu. Asas hukum merupakan fondasi suatu 

undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksananya. 

Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut : 
“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan 
merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 
belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem 
hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim 
yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-
sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”. 

Sejalan dengan pendapat Mertokusumo, Rahardjo berpendapat bahwa 
asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa 
dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.; asas 
hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata 
hukum.8 

 
Oleh karena itu, untuk dapat menegakkan hukum perlindungan 

konsumen, maka perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan 

penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang 

berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam hukum 

perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.  

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

8 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi,Cet. 1, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25 

                                                           



14 
 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil dan spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.  

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan 

dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan 

perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan 

dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-

aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. 

2. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen 

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan 

kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) 

apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah 

dilakukan. 
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Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan mobil, pada 

prakteknya membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu 

sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian konsumen atau apabila 

konsumen beritikad tidak baik. 

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan 

Konsumen”) adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Dalam pengertian yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang 
mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Adapun kontrak bisnis 
dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak bisa 
bersifat lisan dan bisa juga bersifat tulisan. Pernyataan kontrak tertulis bisa 
berupa memo, sertifikat, atau kuitansi. 

Sedangkan istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard 
contract, baku berarti patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan 
perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam 
bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-
janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan 
dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.9  

 
Dalam suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat 

menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan 

prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau 

cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana 

9 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.66-69 
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mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini 

membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut 

pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau 

penggantian.  

Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi 

prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak 

sempurna memenuhi prestasi. 

Tidak jarang sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terjadi, 

faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa adalah wanperstasi, atau kelalaian 

konsumen. Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai 

pada setiap masyarakat. Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm 

Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat 

pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu konflik kepentingan (Conflict Of Intersest) dan klaim atas hak (Claim 

of Rights).10 

3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Tanggung jawab (Responsibility) dapat didefinisikan sebagai suatu 

tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu 

produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu 

proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau 

mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. 

10 Kurniawan, Op.cit.,hlm. 46 
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Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-

prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab 

merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan, yaitu : 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on 
fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat 
diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur 
kesalahan yang dilakukannya; 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of 
liability), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap 
bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak 
bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. 

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 
(Presumption of nonliability), yaitu prinsip ini merupakan 
kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di 
mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai 
dibuktikan, bahwa ia bersalah. 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability), dalam prinsip ini 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, 
nemun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk 
dibebaskan dari tanggung jawab. 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability), 
dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak 
boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan 
konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. 
Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-
undangan yang berlaku.11 
 

Sedangkan Tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

11 Shidarta, Ibid, hlm. 9 
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mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi. 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 

kesalahan. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di 

sebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menyatakan bahwa: 

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada 
dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar 
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sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan 
semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian 
menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang 
searusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi 
perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan 
sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur 
yang tidak terkait lansung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan 
pihak yang bersangkutan.12 

 
Berdasarkan ayat 2 pasal 19, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau 

jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan 

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

unsur kesalahan.13 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka adanya produk barang dan/atau 

jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban 

pelaku usaha. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi 

segala kerugian yang dialami konsumen.  

Penerapan konsep product liability ternyata tidak mudah, dalam sistem 

pertanggungjawaban secara konvensional, tanggung gugat produk didasarkan 

adanya wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum (fault). 

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, konsumen yang menderita kerugian 

akibat produk barang/jasa yang cacat bisa menuntut pihak produsen (pelaku 

usaha) secara langsung. Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi 

12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.  

13 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, 
Psl.19. 
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perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain, konsumen harus 

membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

Jika dicermati sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengadopsi konsep tanggung jawab. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: 

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi 

barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen: “Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur dalam gugatan ganti 

rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan 

beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil 

Praktik bisnis pengelolaan rental (persewaan) mobil terdapat hubungan 

hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan 

antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu saja 

hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku 

pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil (penyewa).  

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, 
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dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir 

itu. 

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat di mengerti bahwa perjanjian 

sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil artinya ia sudah sah dan 

mengikat pada detik tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang di 

sewa dan harga sewanya. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak namun 

kehendak atau persesuaian ini harus dinyatakan.14 

Kemudian dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan bahwa Pihak 

yang menyewakan diwajibkan untuk: 

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; 

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang 

yang disewakan selama berlangsungnya sewa.15 

Barang yang dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa hanyalah hak 

kenikmatan atas barang tersebut atau untuk dipakai kegunaanya selama jangka 

waktu sewa. Maksud dari barang yang menjadi objek sewa menyewa hanyalah 

untuk dinikmati saja, maka disebutkan perkataan “waktu tertentu” dalam Pasal 

1548 KUH Perdata, tidak lain bahwa dalam perjanjian sewa menyewa 

ditentukan pula masa berlakunya sewa karena perikatan dari barang yang di 

sewa adalah merupakan penguasaan yang bersifat sementara. 

14 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (bandung: Alumni, 1989), hlm.220 
15 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, psl.1550 
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Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) 

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 

dipenuhi oleh konsumen. 

Dari berbagai uraian di atas, pada dasarnya memang ada beberapa hal 

yang menjadi tanggung jawab penyewa mobil, namun ada pula yang menjadi 

tanggung jawab si pemilik mobil (pemberi sewa). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan 

dalam memecahkan masalah suatu penelitian. Yang menuju tercapainya 

hasil dari penelitian tersebut. Sebagai suatu pendekatan, maka metode 

penelitian tersebut harus dipilih berdasarkan pada masalah atau isu hukum 

yang akan diteliti. Sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang 

sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan. 

A. Jenis/tipe Penelitian 

Dari masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

penelitian  ini dikategorikan sebagai penelitian Normatif-Empiris 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan 

perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum 

yang terjadi di lapangan (inconcreto).16 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan  (Statute Aprroach), yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut pada isu hukum yang 

ditangani.17 

16 Sudikno Mertokusumo, penemuan Hukum(Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 29 
17 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2005, 

hlm.93-95 
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b. Pendekatan Konsep (conceptual approach) yang digunakan untuk 

memahami konsep yang digunakan dan berkaitan dengan kajian 

hukum pernajian. 

c. Pendekatan Sosiologis (sociological approach) digunakan untuk 

mengetahui bagaimana aturan hukum dilaksanakan berkaitan 

dengan kajian hukum perjanjian dan penegakan hukum (law 

enforcement).18 

C. Sumber dan Jenis Data / Bahan Hukum. 

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

empirik maka jenis dan sumber data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para 

informan yaitu pemilik penyewaan mobil / rent car yang berada 

di Kota Mataram. Perusahaan penyewaan mobil / rent car yang 

akan diteliti yaitu  Pemilik Trio Rent Car yang berada di Jln. 

Airlangga No. 50A, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara 

Barat dan Pemilik Yudha Rent Car yang berada di Jln. 

Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat. 

b. Data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang 

bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan 

18 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT, 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 134 
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perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, terkait dengan penelitian yang dilakukan19, 

diantaranya adalah buku-buku, makalah, jurnal yang 

ditulis para ahli. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang 

yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, dan ensiklopedia. 

D. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, tentunya diperlukan 

pengumpulan data yang lengkap. Oleh karena itu, dalam melakukan 

penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan studi 

dokumen. 

E. Analisa Data / Bahan Hukum 

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai, 

maka selanjutnya diidentifikasi dan digolongkan secara sistematis 

dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dari semua 

data/bahan hukum yang terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya 

dianalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan 

19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian hukum edisi II. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2003), hlm. 116-117 
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merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan 

penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi 

objek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil 

temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola pikir yang runtun 

dan sistematis. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara deduktif 

yang menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke 

khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran 

sehingga memperoleh gambaran yang jelas masalah yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil 

Di Kota Mataram. 

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang hak dan 

kewajiban pelaku usaha, klausula baku dan mengatur tentang ganti kerugian. 

Perlindungan hukum  merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. 

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen  adalah “Setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi’’. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha biasanya 

menyediakan barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan 

konsumen. Pengertian barang dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
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dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

Sedangkan jasa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan mobil, pada 

prakteknya membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu 

sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian konsumen atau apabila 

konsumen beritikad tidak baik. Perjanjian baku dalam hal ini merupakan 

perjanjian yang mengikat para pihak selama perjanjian sewa menyewa selesai. 

Pada praktiknya, dalam menjalankan usaha penyewaan mobil terdapat 

hubungan hukum sewa-menyewa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara 

pemilik mobil selaku pemberi sewa dengan konsumen yang menyewa mobil 

selaku penyewa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

bapak Henry Ferdian Chandra selaku pelaku usaha penyewaan mobil, pihak 

pelaku usaha penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk meminimalisir 

kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula 

baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang 

harus dibayarkan, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus 

mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi),batas-batas waktu penyewaan, batas-
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batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai 

pertanggunjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen 

sendiri seperti contohnya kecelakaan. 

Selain membuat klausula baku, untuk meminimalisir terjadinya resiko 

dalam hal hilangnya atau dibawa kaburnya mobil dan digadainya mobil oleh 

konsumen/penyewa maka pelaku usaha / pihak Rent Car khususnya di Kota 

Mataram mengantisipasinya dengan melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 20  

a. Meninggalkan identitas penyewa mobil yaitu: nama, alamat, 

telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisa 

dihubungi. 

b. Rencana penggunaan mobil untuk dibawa ke daerah mana dan 

berapa lama. 

c. Lepas kunci atau menggunakan Sopir.  

d. Untuk kewaspadaan bersama, maka pihak dari Rent Car wajib 

melakukan survey rumah si penyewa mobil. 

e. Mendapatkan data yang benar keberadaan pihak penyewa yaitu: 

Nama, Alamat, Nomor Telepon/Handphone, Nomor Telepon 

Keluarga dan lainnya. 

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

20 Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan trio rent car bapak Henry Ferdian Chandra, 
pukul 14.00 WITA. 
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dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen. Menurut Zulham menyatakan bahwa : 21 

Dalam pengertian yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang 
mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Adapun kontrak bisnis 
dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak bisa 
bersifat lisan dan bisa juga bersifat tulisan. Pernyataan kontrak tertulis bisa 
berupa memo, sertifikat, atau kuitansi. Sedangkan istilah perjanjian baku 
merupakan terjemahan dari standard contract, baku berarti patokan atau acuan. 
Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya 
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan 
perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa 
membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya 
tertentu.  

 
Dalam suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat 

menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan 

prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau 

cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini 

membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut 

pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau 

penggantian. 

Suatu perjanjian dapat berakhir apabila ada beberapa hal yang 

dilakukan oleh para pihak. Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu 

perjanjian antara lain sebagai berikut: 

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. 

21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.66-69 
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2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-

Undang. 

3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik 

yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-Undang. 

4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak 

maupun oleh salah satu pihak (opzegging). 

5. Adanya putusan hakim 

6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. 

7. Dengan adanya perjanjian para pihak (heroping). 

Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi 

prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak 

sempurna memenuhi prestasi. 

Berdasarkan pasal 7  huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan : Pelaku usaha berkewajiban 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini apabila pelaku usaha sudah 

memberikan keterangan secara jelas dan benar tentang barang atau jasa yang 

akan disewakan maka pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya dengan 

baik dan benar.  

Lebih lanjut sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen 

disebabkan karena adanya wanprestasi atau kelalaian dari pihak konsumen. 

Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap 
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masyarakat. Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai 

suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-

terangan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik 

kepentingan (Conflict Of Intersest) dan klaim atas hak (Claim of Rights).22 

Dalam praktiknya, pada perusahaan penyewaan mobil selalu disertakan 

perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam 

bentuk klausula baku maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. 

Untuk melindungi perusahaannya, pelaku usaha jasa penyewaan mobil 

membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum menyewakan barang dan atau 

jasa yang akan disewakan kepada konsumen, Dari beberapa hasil wawancara 

yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan mobil, pihak 

penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang 

diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku yang 

berisikan perjanjian-perjanjian dengan meminta persetujuan dari konsumen. 

Perjanjian tersebut mengatur mengenai jumlah uang sewa yang harus 

dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus 

mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi),batas-batas waktu penyewaan, batas-

batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai 

pertanggunjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen 

sendiri seperti kecelakaan. 

Adapun isi dari klausula baku tersebut adalah menyangkut hak dan 

kewajiban para pihak selama perjanjian sewa menyewa tersebut selesai. 

22 Kurniawan, Op.cit.,hlm. 46 
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Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha, diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada 

pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen tentang hak pelaku usaha yaitu berbunyi : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian barang/jasa. 

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku. 
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4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Adapun kewajiban dari konsumen yang diatur di dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan 

keselamatan. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Apabila hak dan kewajiban pelaku usaha telah terpenuhi maka 

konsumen tidak dapat menggugat atau meminta ganti kerugian terhadap barang 

kepada pelaku usaha karena pelaku usaha telah melakukan hak dan 

kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Hak dan kewajiban dalam kontrak (Bisnis) merupakan dua sisi yang 

bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi 

kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak 

menjadi hak pihak lain. Sedangkan mengenai ketentuan atau pengaturan 

tentang pencantuman klausula baku, terdapat dalam pasal 18  ayat 1 huruf 
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a,b,c,d,e,f, g, h, ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Menurut pasal 18 ayat 1 uruf a,b,c,d,e,f, g, dan h  Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yan berbunyi: 

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 

obyek jual beli jasa; 
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g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 

Pasal 18 ayat 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yan berbunyi : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula 

baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara 

jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. 

Pasal 18 ayat 3 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yan berbunyi : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh 

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi 

hukum. Dan Pasal 18 ayat 4 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yan berbunyi : Pelaku usaha wajib menyesuaikan 

klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.  

Dalam prinsip perjanjian sewa-menyewa yang terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sewa menyewa adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, 
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dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir 

itu. Demikian yang disebut dalam Pasal 1548 KUHPerdata. Pihak yang 

menyewakan diwajibkan untuk (Pasal 1550 KUH Perdata): 

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu   

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; 

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang 

yang disewakan selama berlangsungnya sewa. 

Penyewa berkewajiban merawat barang yang disewakan seperti kepala 

rumah tangga yang baik (seperti ia pemilik barang itu) sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 1560 KUH Perdata. Jadi harus dilihat kasus per kasus apakah 

memang penyewa telah menjaga barang itu dengan baik atau ia memang tidak 

hati-hati sehingga dalam menggunakan barang/jasa tersebut. Mengenai ganti 

rugi yang ditimbulkan oleh konsumen, dapat kita lihat pada Bunyi ayat 1 yang 

terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan 

bunyi ayat 2 pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
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santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di 

sebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada pasal 19 ayat 5  Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yan berbunyi 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun di 

lapangan bahwasanya pihak pelaku usaha rent car dalam klausula baku atau 

kontrak yang dilakukan dengan konsumen, terdapat beberapa klausula dan 

persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pada penyewaan mobil di Trio Rent 

Car, adapun bentuk klausula bakunya yaitu :23 

23 Surat perjanjian penyewaan mobil Trio Rent Car. 
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1. Penyewa harus memiliki S.I.M (Surat Izin Mengemu di Indonesia 

atau International). 

2. Penyewa harus meninggalkan Passport untuk tamu asing dan SIM C 

atau kartu yang lainnya untuk penyewa Indonesia. 

3. Penyewa mengemudikan kendaraan sewaan menurut Peraturan Lalu 

Lintas Indonesia dengan segala bentuk hukumnya. 

4. Penyewa bertanggunjawab penuh untuk setiap kerusakan, 

kehilangan kendaraan dan atau bagian-bagiannya. 

5. Penyewa bertanggunjawab penuh atas konsekwensi yang timbul jika 

kendaraan sewaan dikemudikan orang lain selain penyewa. 

6. Penyewa tidak diperbolehkan membawa dan mengemudikan 

kendaraan sewaan keluar dari Pulau Lombok tanpa seizin 

perusahaan. 

7. Penyewa mematuhi perhitungan masa sewa. Jika terjadi 

keterlambatan pengembalian kendaraan sewaan dari masa sewa, 

penyewa dikenakan tambahan biaya Rp. 20.000,- per jam. 

8. Penyewa yang membatalkan sewa dikenakan biaya pembatalan 50% 

dari tarif sewa. 

9. Penyewa melunasi tarif sewa sesuai dengan lamanya biaya sewa. 

10. Perusahaan tidak menerima atau dibebaskan dari semua 

tanggunjawab berkenaan dengan segala jenis bahaya, kehilangan, 

gangguan dalam penggunaan kendaraan sewaan. Apabila mobil 
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mengalami perbaikan lebih dari dua hari, penyewa dikenakan sewa 

sebesar 75% dari tarif sewa. 

Kontrak diatas dibuat oleh pelaku usaha Trio Rent Car and 

Transportation Service dengan persetujuan dari konsumen. Apabila konsumen 

menyetujui dan menandatangani isi kontrak tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa konsumen menyetujui isi dari kontrak tersebut dan 

mematuhi semua peraturan yang tertuang di dalam kontrak yang dibuat oleh 

perusahaan rentcar, namun apabila konsumen tidak menyetujui kontrak di atas 

maka konsumen tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi dari kontrak 

yang dibuat tersebut. 

Selanjutnya untuk melindungi perusahaannya, pelaku usaha jasa 

penyewaan mobil membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum 

menyewakan barang dan atau jasa yang akan disewakan kepada konsumen, 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku 

usaha penyewaan mobil, pihak penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk 

meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha 

membuat klausula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah 

uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk 

menyewa mobil seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi),batas-

batas waktu penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan 

dan mengenai pertanggunjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh 

konsumen sendiri seperti kecelakaan.  
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Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau 

jasa menurut pasal 19 ayat 5  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yan berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. 

Maka dari itu, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan 

jasa tersebut tidak berlaku. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu mengganti 

rui atas kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, apabila kesalahan tersebut 

dilakukan oleh konsumen. Dengan itu, maka klausula baku yang digunakan 

pelaku usaha penyewaan mobil Rental Mobil Trio Rent Car telah sah dan 

mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama bagi 

pelaku usaha. 
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2. Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Kelalaian 

Konsumen. 

Dalam praktik bisnis pengelolaan rental (penyewaan) mobil terdapat 

hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola 

rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu 

saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara plaku usaha penyewaan rental 

mobil (selaku pemberi sewa) dengan konsumen yang menyewa mobil 

(penyewa).  

Selanjutnya dalam praktiknya, penyewaan mobil selalu disertakan 

klausula baku atau perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan 

penyewa, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian 

yang dibuat secara akta notariil. Maka dari itu, sebelum menjawab rumusan 

masalah yang ke 2 maka haruslah ditinjau klausula baku yang dibuat, 

khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul. 

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan pelaku usaha penyewaan mobil, pihak penyewaan mobil atau pelaku 

usaha menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh 
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konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku. Klausula baku yang dibuat 

oleh pelaku usaha yaitu berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang 

sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa 

mobil seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi),batas-batas waktu 

penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan 

mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh 

konsumen sendiri seperti kecelakaan.  

Walaupun demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, 

tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain 

dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan 

tersebut, telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (“KUH Perdata”). Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 

1548 KUH Perdata,yaitu:  

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 
lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan 
pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah 
disanggupi pembayaranya. 
 

Lebih perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut 

bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji 

untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya 

selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan 

menikmati barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi 

janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam 

perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan 

Somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak 

mengindahkan teguran/somasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat 

melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 

Dalam praktiknya biasanya pelaku usaha rent car mobil meminta 

kepada konsumen jaminan motor, STNK dan KTP konsumen. Mengenai teori 

jaminan dalam hukum jaminan, yaitu Gadai, Jaminan Fidusia, maupun Hak 

Tanggungan. Akan tetapi, pada prinsipnya adalah suatu jaminan tidak dapat 

diberikan tanpa adanya suatu pernyataan yang nyata-nyata secara tegas. Atau 

dengan kata lain, tiada dapat disebut suatu jaminan bagi pelaku usaha 

penyewaan mobil terhadap motor, STNK dan KTP dari penyewa, sehingga 

pelaku usaha penyewaan mobil tidak dapat serta-merta melakukan penjualan 

terhadap motor tersebut dengan alasan pelunasan hutang dari penyewa. Namun 

demikian, dalam praktik litigasi (beracara di pengadilan), barang tersebut 

berikut dokumen pendukungnya, mempunyai peran yang penting bagi pelaku 

usaha penyewaan mobil di dalam permohonan sita jaminan yang akan diajukan 

bersamaan dengan gugatan. 

Oleh karena itu, maka dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat 

dilakukan adalah melakukan teguran/somasi kepada konsumen mengenai 

pembayaran yang belum dilakukan, dan/atau disertai dengan penarikan atas 

kendaraan yang disewakan, apabila konsumen atau penyewa masih mangkir 

terhadap utangnya, maka pelaku usaha penyewaan mobil dapat melakukan 
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gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan 

sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari konsumen atau 

penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh 

kerugian tersebut. 

Dalam praktik usaha penyewaan mobil, tidak semua mobil yang 

disewakan merupakan milik pelaku usaha melainkan milik dari orang lain 

yang sengaja menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pemilik mobil 

mendapat keuntungan. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik mobil 

bahwa dengan menitipkan mobil di Rent Car mendapat keuntungan yang 

lebih baik, kita bisa berfokus pada pekerjaan yang kita geluti namun tetap bisa 

menghasilkan secara pasif tanpa harus ikut bekerja didalamnya dan membuat 

aset semakin berkembang. 

Namun didalam suatu kerjasama usaha tetap terdapat adanya suatu 

resiko yang tidak bisa dihindari, di dalam suatu kerjasama khususnya dalam  

bidang sewa menyewa mobil terdapat berbagai resiko yang terjadi, adapun 

resiko yang kerap terjadi dalam sewa menyewa mobil adalah:24 

1. Hilangnya mobil 

2. Terjadi insiden mobil di tabrak atau menabrak 

3. Digadainya mobil oleh penyewa 

4. Uang sewa mobil tidak terbayar 

Dari keempat resiko yang sering terjadi di atas, penulis akan 

memaparkannya sebagai berikut : 

24Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan trio rent car bapak Henry Ferdian Chandra  
,pukul 14.00 WITA. 
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1. Hilangnya mobil 

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik Rent Car bahwa 

insiden hilangnya mobil itu biasanya terjadi karena kelalaian dari pihak 

pemilik mobil dan perusahaan Rent Car ataupun pihak penyewa mobil itu 

sendiri, kelalaian dari pemilik mobil disebabkan karena pemilik rentcar 

mobil tidak memasang alat GPS yang berfungsi sebagai pelacak atau 

dapat mengetahui keberadaan dari mobil tersebut  apabila mobil yang di 

sewakan itu hilang, karena memasang alat GPS pada mobil yang untuk 

disewakan merupakan standar utama pengamanan dalam penyewaan 

mobil untuk mengurangi berbagai macam resiko dalam hal penyewaan 

mobil. 

Adapun kelalaian dari pelaku usaha Rent Car sebagai pihak kedua 

karena pihak Rent Car kurang teliti dalam memeriksa identitas yang 

ditinggalkan oleh konsumen penyewa mobil, apakah identitas itu benar 

keberadaannya dan tidak adanya unsur pemalsuan didalam identitas 

konsumen. 

 Jadi untuk mengurangi terjadinya suatu resiko kehilangan mobil 

yaitu pelaku usaha penyewaan mobil sebelumnya melakukan transaksi 

penyewaan, pelaku usaha rent car harus mengetahui alasan dan latar 

belakang konsumen atau penyewa mobil dalam menyewa mobil, 

kemudian pelaku usaha rent car meminta suatu jaminan dari konsumen 

atau penyewa mobil berupa KTP, SIM, atau surat berharga yang membuat 

pelaku usaha penyewaan mobil dapat menghubungi konsumen atau 
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penyewa mobil tersebut secara langsung dan mudah serta tentunya semua 

itu telah terangkum dan di muat di dalam suatu kontrak perjanjian yang 

dibuat oleh pelaku usaha rent car dengan konsumen sebagai penyewa 

mobil yang point-pointnya berisi peraturan penyewaan yang lebih 

menguntungkan penyedia jasa usaha rent car contohnya seperti bensin 

ditanggung oleh konsumen atau penyewa, hilangnya mobil yang 

diakibatkan oleh konsumen maka akan ditanggung oleh konsumen dan 

kerusakan mobil yang diakibatkan  oleh konsumen wajib diganti sebesar 

75% oleh konsumen. 

Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5  Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yan berbunyi “Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila kesalahan tersebut dilakukan 

oleh konsumen dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang 

dan jasa tersebut di bebankan kepada konsumen, karena merupakan 

kesalahan konsumen. 

Kelalaian dari konsumen atau penyewa mobil disebabkan karena 

konsumen menaruh atau meninggalkan mobil pada tempat yang tidak 

aman, konsumen tidak mengaktifkan alarm mobil,dan konsumen tidak 
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mengunci atau lupa mengunci pintu mobil sehingga dapat menimbulkan 

resiko hilangnya mobil. 

2. Terjadinya insiden tabrakan dan menabrak 

Berbeda halnya dengan resiko pada point pertama, insiden 

tabrakan mobil dan menabrak disini terjadi karena kelalaian tersebut 

timbul dari konsumen atau pihak yang memakai mobil tersebut. Pelaku  

usaha penyewaan mobil akan meminta ganti rugi terhadap penyewa atau 

konsumen atas kelalaian yang dilakukannya karena akibat yang 

ditimbulkan oleh konsumen dapat merugikan pihak pelaku usaha atau 

penyewaan mobil. Mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5  Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yan berbunyi “Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila kesalahan tersebut dilakukan 

oleh konsumen dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang 

dan jasa tersebut dibebankan kepada konsumen, karena merupakan 

kesalahan konsumen. 

3. Digadainya mobil oleh pihak menyewa 

Dalam hal ini tidak terdapat seorangpun atau pihak manapun yang 

lalai, namun hal ini kerap timbul dari konsumen selaku penyewa karena 
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adanya faktor-faktor tertentu yang dialami oleh konsumen selaku penyewa 

menggadaikan mobil tersebut baik itu faktor ekonomi, sosial, bahkan 

fisikologis dari konsumen sendiri. 

Faktor ekonomi ini murni timbul dari internal konsumen selaku 

penyewa, hal ini terjadi karena konsumen terhimpit hutang, membutuhkan 

uang dalam waktu dekat dan lain-lain sehingga mengharuskan konsumen 

atau penyewa menggadaikan mobil tersebut. Adapun faktor sosiologis 

karena lingkungan kehidupan konsumen selaku penyewa yang kurang 

baik. Sedangkan faktor fisikologis dikarenakan pola pikir konsumen yang 

menimbulkan suatu kebiasaan untuk melakukan suatu perbuatan yang 

tidak baik. Apabila terjadi hal seperti ini, maka pelaku usaha penyewaan 

mobil akan mengambil paksa mobil yang digadaikan oleh konsumen 

tersebut, dan memerintakan konsumen untuk meneyelesaiakan masalah 

tesebut dengan pihak tempat menggadaikan mobil tersebut. 

4. Tidak terbayarkannya uang sewa. 

Resiko ini murni terjadi karena keadaan internal dari konsumen 

selaku penyewa yang dapat terjadi karena faktor disengaja maupun tidak 

disengaja. Faktor yang tidak disengaja ini timbul karena kehilangan uang 

dan lain sebagainya, sedangkan faktor yang disengaja dikarenakan adanya 

niat yang tidak baik dari si penyewa yang bertujuan untuk tidak membayar 

uang sewa tersebut.  
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Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH 

Perdata yang menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-

kewajiban, yaitu: 

1. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak 

rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan 

pada barang yang menurut perjanjian sewanya atau jika tidak 

ada suatu perjanjian mengenai itu menurut tujuan yang 

dipersangkakan berhubungan dengan keadaan. 

2. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa 

menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa 

kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa. 

4. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai 

dengan isi perjanjian sewa menyewa dan adat kebiasaan 

setempat. 

Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak baik itu 

pemilik mobil maupun pelaku usaha rent car, dalam hal tidak terbayarkannya 

uang sewa, namun hal ini yang harus diterima dan diselesaikan oleh para 

pihak. Berdasarkan keempat resiko yang sering terjadi di dalam penyewaan 

mobil, yang bertanggung jawab ketika berbicara hukum maka akan mengacu 

pada klusula baku antara pemilik mobil dan pihak perusahaan Rent Car 

terkecuali pada point keempat dimana tidak terbayarkannya uang sewa maka 
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yang bertanggung jawab penuh adalah pelaku usaha Rent Car, dimana pemilik 

Rent Car akan menyelesaikannya sendiri dengan konsumen. Dalam hal 

kehilangan mobil, jika unit mobil rental  terjadi kehilangan akibat dibawa lari 

oleh konsumen yang menyewa mobil atau dirampok oleh konsumen selaku 

penyewa mobil, maka akan di laporkan ke pihak yang berwajib dan akan 

dilakukan upaya pergantian unit ke pihak asuransi. Jadi dalam prakteknya 

ketika terjadi insiden kehilangan mobil dan insiden tersebut terjadi ketika 

mobil tersebut dalam keadaan di sewa oleh penyewa maka yang bertanggung 

jawab adalah konsumen selaku penyewa mobil. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan 

bahwasanya pihak pelaku usaha rent car dalam klausula baku atau kontrak 

yang dilakukan dengan konsumen sebagai penyewa tidak membenarkan 

apabila mobil yang disewakan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak 

lain meskipun dalam prakteknya sering kali terjadi mobil rent car yang 

dipindah tangankan atau di alihkan oleh konsumen penyewa mobil, apabila 

penyewa tersebut melakukan perbuatan memindahtangankan atau 

menyewakan kembali objek sewa tersebut maka pelaku usaha atau pihak rent 

car berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut. 

Dalam perusahaan Trio Rent Car terdapat  5  unit mobil yang dititipkan 

untuk disewakan, dari 5 unit mobil tersebut terdapat 1 unit mobil yang 

menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya dan 4 unit mobil tidak 

menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya, namun hanya berdasarkan 

kepercayaan para pihak saja dalam penitipannya. Insiden yang pernah terjadi 
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pada perusahaan Trio Rent Car adalah hilangnya mobil dan tergadainya mobil 

yang dilakukan oleh konsumen selaku penyewa mobil. Mobil  yang dititipkan 

pada perusahaan trio rent car sebelumnya sudah di asuransikan oleh pihak 

pemilik mobil secara all risk. Mobil yang pernah tergadai dan yang hilang 

pada perusahaan Trio Rent Car ini adalah mobil yang di titipkan tanpa 

menggunakan surat perjanjian. 

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti hilangnya mobil, terjadi sengketa anatara pelaku usaha 

dan konsumen, pada BAB X Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi : 

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluarpengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh 
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apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 

pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apabila 

terjadi sengketa menurut Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dapat diselesaikan 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

sukarela para pihak yang bersengketa. Akan tetapi penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang. 

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, upaya hukum yang 

dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi sengketa yaitu melakukan 

teguran/somasi kepada penyewa baik itu mengenai pembayaran yang belum 

dilakukan, dan disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan. 

Apabila penyewa masih tidak juga mengindahkan teguran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha kepada konsumen terhadap sengketa yang terjadi, maka 

pengelola rental dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji 

(wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda 

bergerak milik dari penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat 

menutupi seluruh kerugian yang dialalmi oleh pelaku usaha. 

Dalam penyelesaian masalah ketika insiden mobil hilang dan dibawa 

kabur oleh konsumen sebagai pihak penyewa yaitu disini pihak pemilik mobil 
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dan pihak pelaku usaha rent car melakukan tindakan yaitu melaporkan 

kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan tidak ada kelanjutan.  Setelah 

dilaporkan ke polisi, pelaku usaha rent car pun berusaha untuk mencari alamat 

konsumen atau pihak penyewa tersebut dari identitas yang ditinggalkan oleh 

pihak penyewa tetapi ternyata identitas tersebut adalah palsu. Setelah satu hari 

mobil tersebut hilang pihak pemilik mobil mengajukan klaim asuransi, dan 

mobil tersebut digantikan. 

Sedangkan pada insiden tergadainya mobil yang pernah terjadi pada 

perusahaan trio rent car  penyelesaian masalahnya adalah ketika mobil 

tersebut diketahui telah digadai oleh konsumen selaku penyewa, kemudian 

pihak pemilik mobil bersama pelaku usaha rent car mencari mobil tersebut, 

dan setelah mobil  di temukan, mobil tersebut di ambil secara langsung dari 

tangan penerima gadai tanpa adanya syarat apapun dari penerima gadai, disini 

juga penerima gadai mengalami kerugian karena di tariknya mobil tersebut 

oleh pemilik mobil, untuk menyelesaikan masalahnya pihak penerima gadai 

menyelesaikannya bersama pihak konsumen penyewa mobil dan pihak 

penyewa yang menggadaikan mobil tersebut tetap membayar biaya sewa 

mobil ke pelaku usaha rent car dan mengembalikan uang penerima gadai. 

Dalam perusahaan Yudya Rent Car terdapat 2 unit mobil yang 

dititipkan untuk disewakan, dari 2 unit mobil yang dititipkan tersebut semua 

tidak menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya, tetapi hanya 

berdasarkan kepercayaan para pihak saja. Insiden yang sering terjadi yang 
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pernah dialami pada perusahaan Yudya Rent Car ini adalah insiden tabrakan 

mobil yang di lakukan oleh pihak penyewa.   

Lebih lanjut sebagai contoh yang pernah terjadi di Rent Car Yudya, 

dimana dalam sengketa tersebut Bapak Hazinatul Arifin sebagai pihak pemilik 

mobil yang di titipkan di Yudya rent car tersebut mengalami kecelakaan dan 

mengakibatkan kerusakan berat yang di akibatkan oleh pihak ke tiga yaitu 

konsumen sebagai pihak yang menyewa mobil di Yudya rent car. Mengenai 

terjadinya kecelakaan tersebut tentu saja pihak Yudya rent car dan bapak 

Hazinatul Arifin sebagai pemilik mobil yang menitipkan mobilnya untuk 

disewakan di Yudya rent car mengalami suatu kerugian, pelaku usaha rent car 

dan pemilik mobil secara tidak langsung menginginkan tanggung jawab dari 

konsumen atau pihak yang menyewa mobil tersebut. Sehingga untuk 

menyelesaikan permasalahan ini semua pihak setuju untuk menyelesaikannya 

secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan 

permasalahan. Kemudian pihak rent car memanggil bapak Hazinatul Arifin 

sebagai pemilik mobil dan pihak yang menyewa mobil untuk berkumpul 

bersama menyelesaikan permasalahan. 

Adapun isi dari musyawarah tersebut terlebih dahulu rent car 

membuka klausula baku yang dibuat antara pihak rent car dengan konsumen 

selaku pihak penyewa mobil, dalam kontrak tersebut terdapat point yang 

isinya apabila terjadi kerusakan baik itu kerusakan yang bersifat kecil ataupun 

besar maka pihak penyewa mobil yang harus menanggung kerusakan tersebut, 

namun disini pihak penyewa atau konsumen tidak menyanggupi besarnya 
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biaya ganti rugi yang totalnya sekitar Rp 15.000.000 yang harus dibayar 

langsung pada saat itu juga, karena pihak pemilik mobil khawatir jika tidak 

dibayar langsung pada saat itu nantinya konsumen sebagai pihak penyewa 

mobil tersebut kabur dan menghilang sehingga tidak memenuhi tanggung 

jawabnya. 

Setelah para pihak menempuh perundingan yang cukup lama maka 

didapat jalan keluar dari permasalahan tersebut yaitu dimana konsumen atau 

pihak penyewa mobil tersebut bersedia bertanggung jawab dengan cara 

memberikan satu unit sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan kepada 

pelaku usaha rent car dan pemilik mobil yang harga motor jaminan tersebut 

sesuai dengan besarnya harga ganti rugi, dan untuk menebusnya pihak 

penyewa mencicilnya setiap bulan yang dibayar langsung kepada pihak 

pemilik mobil, dan pihak pemilik mobil mempercayakan mobil yang rusak 

tersebut kepada pihak pelaku usaha rent car untuk diperbaiki di bengkel 

dengan menggunakan uang dari hasil ganti rugi tersebut, jadi disini para pihak 

menyetujui dan menyepakati hasil dari musyawarah. 

Adanya proses penyelesaian seperti yang dijelaskan di atas tadi 

sehingga para pihak yang bersengketa dapat meneruskan tali silaturahmi sebab 

dengan cara itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ini juga merupakan 

kesepakatan bersama dari para pihak. Apabila diantara para pihak yang 

bersengketa tidak menemui kesepakatan dalam melakukan penyelesaian 

sengketa maka persoalan tersebut diajukan melalui jalur pengadilan. 
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Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat penyewa dan yang 

menyewakan, perjanjian sewa menyewa ini dimana pelaku usaha rent car 

sebagai pihak yang menyewakan haruslah membuat klausula baku dalam 

melaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut agar bisa meminimalisir 

apabila terjadi suatu resiko sehingga pelaku usaha rent car dan pihak pemilik 

mobil dapat mengurangi terjadinya suatu resiko.  

Selain membuat klausula baku, Untuk meminimalisir terjadinya resiko 

dalam hal hilangnya atau dibawa kaburnya mobil dan digadainya mobil oleh 

penyewa maka pihak Rent Car untuk mengantisipasinya dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Meninggalkan identitas penyewa mobil yaitu: nama, alamat, 

telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisa 

dihubungi. 

2. Rencana penggunaan mobil untuk dibawa ke daerah mana dan 

berapa lama. 

3. Lepas kunci atau menggunakan Sopir.  

4. Untuk kewaspadaan bersama, maka pihak dari Rent Car wajib 

melakukan survey rumah si penyewa mobil. 

5. Mendapatkan data yang benar keberadaan pihak penyewa yaitu: 

Nama, Alamat, Nomor Telepon/Handphone, Nomor Telepon 

Keluarga dan lainnya. 
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Kemudian pada perjanjian tidak tertulis yang mengedepankan 

hubungan emosional dan kepercayaan antara para pihak dimana pihak 

pertama sebagai pemilik mobil yang menitipkan mobilnya ke pihak kedua 

sebagai pelaku usaha atau pemilik Rent Car tanpa menggunakan surat 

perjanjian yang secara sah, didalam menyelesaikan resiko-resiko yang timbul 

akan di selesaikan secara kekeluargaan. 

Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

dari resiko-resiko yang timbul maka penyelesaiannya dengan cara 

Musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara yaitu berasal dari bahasa 

arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan 

sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan 

modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembung 

desa”, “kerapatan nagari”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan 

keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama 

dengan sikap rendah hati untuk untuk memecahkan persoalan (mencari jalan 

keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau 

pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.25 

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha rent 

car dengan konsumen, kedua pihak lebih mengutamakan menggunakan jalur 

musyawarah secara kekeluargaan, seperti yang di sampaikan oleh Hazinatul 

Arifin mengatakan, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, para 

pihak melakukan negosiasi atau musyawarah untuk menyelesaikan 

25 Wikipedia.com, diakses tanggal 8 november 2015. 
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permasalahan, karena dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak ada 

yang merasa dirugikan satu sama lain sebab dengan cara ini tidak 

memutuskan tetapi bersifat menyelesaikan sengketa antara para pihak.26 

Jadi semua penyelesaian resiko-resiko penitipan mobil di Rent Car 

tanpa menggunakan perjanjian tertulis yang hanya mengedepankan hubungan 

kepercayaan antara pihak pemilik mobil dengan pihak pemilik Rent Car 

penyelesaiannya dilakukan dengan cara konsiliasi yaitu dengan 

mempertemukan para pihak, namun tentunya mobil tersebut sudah di 

asuransikan terlebih dahulu sehingga pihak pemilik mobil dan  pelaku usaha 

Rent Car tidak mengalami banyak kerugian. 

Dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen 

selaku penyewa, pelaku usaha penyewaan rent car lebih mengutamakan 

pendekatan secara kekeluargaan, proses penyelesaian seperti ini selalu 

dilakukan dengan cara musyawarah sehingga baik pelaku usaha maupun 

konsumen yang bersengketa dapat meneruskan tali silaturahmi sebab dengan 

cara itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ini juga merupakan 

kesepakatan bersama dari para pihak. 

Apabila diantara para pihak yang bersengketa tidak menemui 

kesepakatan dalam melakukan penyelesaian sengketa maka persoalan tersebut 

diajukan melalui jalur pengadilan. Namun pelaku usaha penyewaan mobil 

mengatakan selama ini tidak pernah mengalami kasus penyelesaian sengketa 

dengan para pihak yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan. 

26  Wawancara dengan Hazinatul Arifin, selaku pemilik mobil yang dititipkan  di Rent Car, 
Tanggal 24 Mei 2015 
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Jadi proses penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat 

kelalaian konsumen pada penyewaan mobil di kota mataram lebih banyak 

dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu mempertemukan para pihak dan 

kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian sengketa 

yang timbul akibat kelalaian konsumen pada penyewaan mobil di kota 

mataram jarang sekali sampai ke pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil Di 

Kota Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan 

mobil.  

2. Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Kelalaian 

Konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian 

permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui 

musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak 

konsumen kepada pelaku usaha. 
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B. SARAN 

Pada akhir penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis dan studi kepustakaan yang digunakan, maka penyusun menyampaikan 

saran : 

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pada pelaku usaha maka 

peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dalam undang-undang 

perlindungan konsumen harus lebih tegas agar terjadi keseimbangan 

antara perlindungan konsumen dengan perlindunan pelaku usaha.  

2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya pelaku usaha 

dalam jasa penyewaan mobil harus lebih berhati-hati dalam 

menyewakan mobilnya kepada konsumen / penyewa agar tidak 

terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena tidak jarang ada 

konsumen  yang beritikad tidak baik seperti menggadaikan mobil 

dan menyewakan kembali mobil tersebut. 
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