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ABSTRAK  

 
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. 

 
 

PROTECTION BUSINESS SERVICES IN BUSINESS RENTAL CARS  

(Studies in Mataram)  

ABSTRACT 
 

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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I. PENDAHULUAN 

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. 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. Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya 

dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, 

maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan rent car (penyewaan 

mobil). Rental mobil (penyewaan mobil) adalah 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. Pelaku usaha melihat usaha penyewaan 

mobil adalah usaha yang sangat cocok untuk dikembangkan di Kota Mataram. 

Tempat-tempat penyewaan mobil memberikan layanan penyewaan mobil 
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berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang digunakan adalah 

perjanjian tertulis yang telah dibakukan oleh pelaku usaha atau disebut perjanjian 

baku. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di 

dalam perjanjian. Lebih lanjut di dalam perjanjian tertulis memuat syarat dan 

ketentuan dalam melakukan penyewaan mobil. 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). 

Berdasarkan uraian latar belakang, 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. Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di Kota 

Mataram. b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul 

akibat kelalaian konsumen. Manfaat Penelitian : a. Manfaat Akademis : Untuk 

memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum 
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pada Falkultas Hukum Universitas Mataram. 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. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah 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).1 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach). b. 

Pendekatan Konseptual (Konseptual Aprroach). c. Pendekatan Sosiologis 

(sociological approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber 

dari data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan. Jenis 

bahan hukum yang digunakan yaitu: a. Bahan Hukum Primer. b. Bahan Hukum 

Sekunder. c. Bahan Hukum Tersier. Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi 

dokumen.  

 

 

 

1 Sudikno Mertokusumo, penemuan Hukum(Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 29 
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II. 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 dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
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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. 

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. Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan mobil 

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. 

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 :    

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

telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisa 

dihubungi. 
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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 

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 :   

Dalam pengertian yang luas, 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.  
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Adapun isi dari klausula baku tersebut adalah menyangkut hak dan 

kewajiban para pihak selama perjanjian sewa menyewa tersebut selesai. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian barang/jasa. 

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.  

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 :2 

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. 

2 Surat perjanjian penyewaan mobil Trio Rent Car. 
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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 

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 
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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. 

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. 

 

  



x 
 

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).  

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 

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. 

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dari 

resiko-resiko yang timbul diselesaikan dengan cara Musyawarah. Dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha rent car dengan 

konsumen, kedua pihak lebih mengutamakan menggunakan jalur 
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musyawarah secara kekeluargaan, seperti yang di sampaikan oleh Hazinatul 

Arifin mengatakan, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, para 

pihak melakukan negosiasi atau musyawarah untuk menyelesaikan 

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.3 

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. 

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 

3  Wawancara dengan Hazinatul Arifin, selaku pemilik mobil yang dititipkan  di Rent Car, 
Tanggal 24 Mei 2015 
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kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian sengketa 

yang timbul akibat kelalaian konsumen pada penyewaan mobil di kota 

mataram jarang sekali sampai ke pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

III. PENUTUP 

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

berikut: A.Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan 

mobil di Kota Mataram ; 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. B.Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat 

kelalaian konsumen ; 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. 

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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